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മുഖവ്ൃയര. 

ഈ പുസ്തകം സ്വാമിഭക്തന്മാക്ടളഒതാണ്. വായി 

ള്9ക__പീണ്ടും പായിക്കുക__ ചിന്തിക്കുക __ പ്രവൃത്തിക്കുക. 

അപ്പോം അനുഭവം ഉണ്ഭാവും. അനുഭപത്തോടുകൂടാത്ത 

ഭക്തി മൂഡ ഭക്തിയായി ലോകം ഗണിക്കുന്നു. 

ഇതിലെ പല ഭാഗത്ങജിലും മറ൨ പുസൂകങ്ങജിലെ 

വാചകങ്ങറാ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടണ്ട. എന്നാല് സന്ദഭോപിത 

മായ മാററഞങ്ങറാ അവയില് വരുത്തയിട്ടുള്ള തിനാല് മൂല 

ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഉത്തരവാഴിത്വം അവഷ്ക്കില്ല. മായാ 

ദിപപ്രദശനത്തോടുകൂടിയ ഗുരുകഥാപ്രസംഗങ്ങറം നട 
ത്തുന്നതിന്നായി അപ്പുഴപ്പോറം എഴുതിച്ചത്ത കറിപ്പുക 
മില് നിന്നു ഉ ണ്ടാദിീയ ഈ പുസ്പുകം കുറെക്കൂടി സ്ഥായി 

യായ ഗുണത്തെ ചെയ്യുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഒന്നാംപതീപ്പ്പിലില്ലാത്ത മില ഭാഗങ്ങറം ഇതില് 

ചേത്തിട്ടണ്ട . 

പന്നു ., ധമ്മതിത്ഥര്. 
ശിവഗിരിമാം, 

വക്കല, 
1.11 29, 



കമാ: 

പ്രസ റവ്വ൬. 

ശ്വീനാരായണഗുരുദേ വമാഹാത്തയങ്ങളെ പ്രകീത്തിക്കുന്ന 

ഈ പുസ്തകത്തിനു ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള 

സ്വാമി ഭക്തന്മാരുടെ അഭിപ്പായം വളരെ പരമറത്ഥമാണെന്നു 

നാം സമ്മതിയ്യകുന്നു. വിശ്വവിഖ്യാതനായ മഹാത്മാഗാന്ധി, 

മഹഷി രവിന്ദ്രനവഥ ടാഗൂര്, ദിനബന്ധു സി. എഫ്. ആന് 

ഡ്൮സ്ം സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്മജി എന്നീ. മഹാപുരുഷന്മാരാല് 

ആദരണീയനായ ഒരു മഹാപുരുഷനാണല്ലോ ശ്രീനാരായണ 

ഗരുദേവ൯. ആ മഹാപുരുഷന്െറ ജിവിതചത്യയെ മുന്നി൨ 

ത്തി എഴുതിയിട്ട പല മഹത്ഗ്രമ്ഥങ്ങളം പല ഭാഷകളിലാ 

യി ഈ അല്ലകാലത്തിനിടയില് പുറത്തു വന്നിട്ടണ്ടു'. ആ. കൂട്ട 

ത്തില് ഒന്നുമാത്ൂമാണ്' ഈ പുസ്തകം. തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തു 

നിന്നു പാദശുശ്രുഷ പെയ്യുന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുമളവരുടെ അനുഭ 

വം വെച്ചുകൊണ്ടു എഴുതുമ്പോഠം അതുകളില് ഓരോന്നില്നി 

ന്നും കൂടുതലായി പലതും പഠിക്കുവാന് ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യയേകി 

ച്ചും ഭക്തി, വാസന, പാണ്ഡിത്ചംം ഗുരുദേവസാഹചത്യം ഫ 

ലിതവും ഗഹനവുമായ സംഭാഷണം കേഠക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം 

എന്നിവയാല് അനുഭവജ്ഞാനിയായ ഒരുത്തമ ശിഫ്യയനില്നിന്നു' 

പുറത്തുവന്ന ഈദൃശകൃതികഠംക്കു മററവകൂട്ടമെന്നുക്കൂതിനു' ഈ 

പുസ്തകം ധാരാളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്”. വിശിഷ്യ ഗുരു 

ദേവനിലുള്ള ബഹുമാനാതിരേകത്താതല് തന്െറ അഭികാമ്യമായ 

അഭിഭാഷകവ്ൃത്തിപോലും തൃണസമാനം കരുതി തൃജിച്ചു പരമ 

ഹംസപാദശുശ്രൂഷക്കൊരുങ്ങിപ്പറപ്പെട്ട ഈ മഹാനുഭാവന്, ഗു 

രുഭക്തരിലും ശിഷ്യഗണങ്ങളിലും പ്രത'ഫലിക്കാവുന്ന ചില ഉ 

ത്തമഗുണങ്ങഠംക്ക്' ഒരു മാതൃകകൂടിയാണ്. 
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ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വമി ധമ്മതീത്ഥര് അവര്കാം 13 2, 1.1 13. 

ഭാരതത്തിനെറ നറനറഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച ഗുരുദേവാദശ 

ങ്ജാം പ്രചരിപ്പിച്ചുകെണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനത്രേ. ഈ മഹാ 
ഗി തം 

നെ അനുഗമിക്ക പാന് മറവള്ള ഗുരുശിഡ്യന്മാരും സമ്പന്നന്മാരാ 

യ ഗൃഹസ്ഥശിഷ്വയന്മാരും സന്നഭ്ധരായിരുനു എങ്കില് തിച്ചയാ 

യ്യം ഗുരുദേവന് ഭാരതത്തില് മാത്രമല്ല ട്രഖണ്ഡംമുഴുവന് ജാതി 
മതകേദമെന്വ്യേ ആരാധനിയനായി തീരുമാഡിരുന്മ. 

അന്ധവിശ്വാസജഡിലമായ ഈ കേരളത്തില് ഗുരുദേ 

വന് ജാതിയോടു നടത്തിയ വെല്ലവിളി എണ്ണിയെണ്ണി പറയുന്ന 

തായല് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ര൩ഥങ്ങഠം ആയിരക്കണക്കിനു എഴു 

തിയാലും മതിയാവുന്നതല്പ. ആ മഹറത്മാവിന്െറ ധമ്മരശ്മിക 

ളേററ. ഉണന്ന മനുഷ്യര് ധമ്മത്തിനന്െറഡയം നീതിയുടേയും ഈശ്വ 

രവിശ്വാസത്തിനേറയും വിളഉളനിലങ്ങളാണ്. ലക്ഷോപലക്ഷം 

ജനങ്ങടൂടെ ഹൃദയാന്തര്ഭാഗത്തില് സ്വിതികെയ്യന്ന ആ സാ 
ക്ഷാത ചൈരന്യയമൂത്തി വന്ദിക്കുന്നവരേയും വിന്മിക്കുന്നവരേയും 

ഒപ്പും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന ളളതു” ശാശ്വതമായ 
ഒരു സത്യമാകുന്നു. 

1121ല് കെറ ലി നി രീ ല്പം വി. വി. പ്പസ്സ്റിതനിന്നു' ശ്രീ വില്ലാന 
7 ന്ദതിത്ഥപാദസ്വറമികഠം പ്രസാധനംചെയ്യ പരമഭട്ടാരശ്രീച 

ട്ടമ്പി സ്വാമിതിരു പടികളുടെ “അദ്രൈത ചിന്താപദ്ധതി” എന്ന 
പുസ്തകം നാം വായിക്കുവാനിടയായി. അതില് 131 പേജ് തു 
ളാ ; ടു ൬ ട് ളളതില് 0 പേജ്' പ്രസാധകന്െറ പ്രസ്പാവനയാണു്. ഈ പ്ര 
സ്താവന, ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്െറ ഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീകു 
ഞ്ഞന്പിള്ള പട്ടമ്പിസ്വാമികഠം എന്നു സ്ഥാപിക്കുവാന് വേണ്ടി 
മാത്രം പണിപ്പെടിട്ടുള്ളതായി കാണന് കഴിയും. ഇതു വായി 
ക്കുമ്പോഠം പരമാത്ഥമറിയാവുന്ന സ്വാമിഭക്തന്മാരായ സഹൃദയ 

൭ ന്മാക്കു ഒരു പുതുമ തോന്നുവാന് വകയുണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള 
ല്യാജപ്രചരണങ്ങാം ചെയ്തു സ്വയം ഖ്യറതിനേടുവാന് ശ്രമിക്കു 
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ന്നവര് ആ സമയംകൂടി ഈശ്വരധ്യാനത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരു 
ന്നവെങ്കില് ജന്മസാഫല്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന. 

ഹരിജനോദ്ധാരണം, മദ്യനിരോധനം, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം 
മുതലായവ ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്റിന്െറ കായ്യുപരി 
പാടിയില് വരുന്നതിനുമുന്മുതന്നെ ശ്രീനാരായബങബഗുരുദേവന്ം 
തന്നാല് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളില് എല്ലാവരേയും പ്രവേ 
ശിപ്പിക്കുകയും ഹരിജനങ്ങളെ രുന്നോടൊന്തിച്ചു താമസി പ്പി 
ക്കുകയും “മല്ലം വിഷമാണ്, അതു” കടിഷ്ക്കുരുതു്, കൊടുക്കരുതു”, 
തൊടരുതു” എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പ്യിക്കുകയും വളരെ താമ 
സിയാതെ ഇതു” എല്ലായിടത്തും നടന്ുകൊള്ളമെന്നു കല്പിക്കുക 
യും പെയ്തിട്ടള്ളതു" ഇപ്പ്യോഠം തങ്കലിപികളാല് രേഖപ്പെടുത്തി 
കഴിഞ്ഞി രിക്കുന്നു. 

ഈ പുസ്തകത്തിന്െറ ഒന്നാംപതിച്പു” ബ്രഹ്മശ്രീ ആനന്ദ 
തിത്ഥസ്വാമി അവര്കാഠം |, 4. അച്ചടിച്ച പ്രസിദഭ്ധീകരിച്ചിരു 
ന്മ. 60_5_746_ല് ആണ് , ഈ പുസ്തകവും മറ൨ രണ്ടു ഇംഗ്ലീ 
ഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ മലയാളതജ്ജിമയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു 
ളള അവകാശം നമുക്കു് സിദ്ധിച്ചതു'. പ്രസിഭ്ധീകരണത്തിനു 

നേരിട്ട കാലതാമസത്തിനു” ഗ്രന്ഥകത്താവിനോടം ധനസഹാ 

യംചെയ്തു സഹായിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളോടും നമ്മുടെ തെററ. സ 

മ്മതിയ്മകുകയും ഈ പ്രസ്ധദ്ധീകരണത്തിനു” ആത്മാത്ഥമായി സ 

ഹായിച്ച എല്ലാ മഹത്തുക്കളോടും വിശിഷ്യാ മുല്ലശ്ശേരി കഴു 

ങ്കില് ശ്രീമാന് അപ്പുക്കുട്ടി അവര്കളോടും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തി 

നിടയില് ഈ പുസ്പകം വളരെ ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചതന്ന 

ഗുരുവിലാസം പ്രസ്സ് ഉടമസ്ഥന് മി. ഗോവിന്ദനോടം എനി 

സ്കൂള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടും ഉ ദാരബുഭ്ധികളായ 

എല്ലാവരുടേയും സഹായസഹകരണം പ്രതിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും 

ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളന്നു. 
വ൮്സാധകന്. 



രദേറ മാററാത്ഥമമാം. 

നാരായണ ഗഗ 
മ 

ശര 

എ 

അഖിലരുമാത്ഥ സ്ൃഖത്തിനായ് പ്രയത്നം 
സകലവുമിങ്ങു സദാപി ഒ പയ്കിടുന്നു. 

- ശ്രിനാരായണ ഗരുദേവ൪. 
൧൨൧൮൬ ജജജട്ടട, 
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അവതാരോദ്ദേശ്യം 

ഭാരതസന്താനത്ങറം മഹാഴുദ്ധത്തില് അനോന്യം 
പൊരുതി നശിച്ചശേഷം രാജ്യം അന്ധകൂപത്തില് പതി 
ലവ. ധമ്മം ക്ഷയിച്ചു. അന്ധപിശ്വാസങ്ങം വദ്ധിച്ചു.. 
ക്രൃഛരകമ്മങ്ങ0ം പ്രചരിച്ചു. മനു ഷൃഹ്ൃദയം നിഷറരമായി 
ത്തിനു. ജാതിക്കചഹംമൂലം സമാധാനം നശിക്കയും നി 
തിന്ക്രായങ്ങ0ം അറിയാത്വകയും ചെയ്തു. സാധുക്കഠാക്കും 

മൂഗങ്ങഥംക്കും രക്ഷനില്ലാതെയുമായി. 

ഭേദങ്ങളുററ പൊരുജിനെ കാഹമ 
മൂതിപാ്ീടുന്നു വേദം നാല്യം. 
വൈദികമാനികറം മര്ത്യരില് ഭേദവും 
ഭേദത്തില് ഭേദവും ജല്ലിക്കുന്നു. 
എന്തൊരു വൈകൃതം ബ്രദ്മപിദ്ദയ നിന്നി 
ലെന്താണിക്കാണുനാ വൈപരിത്യം. 
നിണ്ണ്ണയം നിന്നെപ്പ്പോല് പാരിലധോഗതി 
വിണ്ണ്ുവര് ഗംഗക്കുമുണ്ടായില്ല. (ക്മാരനാശാ൯) 

ആ കാലത്തു് സവേശ്വരന് ശ്രീ ബുദ്ധനായി അവതരി 
ച്ച് ധമ്മബോധത്തെ ഉളുവാക്കയും അഹിംസയെ ഉപ 
ദേശിക്കയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദീര്ഘകാലം ഭാര 
തഭൂമി സമാധാനത്തോടും, പഫഐെകമത്ൃത്തോടും ഐഐശ്വ ര്യത്തോടുംകൂടി പത്തിച്ച. ബുദ്ധഭഗപാ൯ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമായിത്തിനുമ. 



ലാ 

കാലഗതി ആക്കറിയാം! ആ പൃണൃയകാലം എങ്ങി 

നേയോ പോയിമറഞ്ഞു. ഭാരതിയര് വിണ്ടും അധഃപതിച്ചു. 
കലഹങ്ങറം വീണ്ടും ആരംഭിച്ച. ദേവന്മാരുടെ പേരു 
പറഞ്ഞു” മനുഷ്യര് പല പകപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞു മത്സ 
രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബൃദ്ധികെട്ട മനുഷ്യര് പിന്താപിഹീ 

നരായിത്തിരുകയും ബാഹ്ൃകമ്മത്ങളാല് ആത്മികരക്ഷ 

കിട്ടമെന്നുള്ള മുഡ വിശ്വാസത്തില് മുഴുകി നിരത്ഥകത്ങ 

കായ ആചാരഞ്ങം പുലത്തുകയും ചെയ്യു. ശാസ്്രൂജ്ഞൊ 

നവും തത്വചിന്തയും ഇല്ലാതെയായി. അജ്ഞതയും അ 

നൈകമത്യവും ഭയങ്കരമായിത്തിനു. അപ്പ്പോഠം സ്വേ 

ശ്വരന് ശ്രി ശങ്കരാ ചാര്യന്ായി അവതരിച്ചു അന്തസ്സ്റാര 

രഹിതത്ംഒായ മതവ്ൃത്യാസങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കയും ശാസ്രരൂ 

സാരത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയും അദ്വൈത ചിന്തകറാക്ക് 

പ്രചാരം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ബൊഹ്യകമ്മങ്ങളുടെ നി 

. ഡ്ുലതയേഷും ആത്മജ്ഞാനത്തിനെറ മാഹാത്മൃത്തേയും 

സ്ഥാപിച്ചു. ഭാരതസന്താനത്ം മതകലഹങത്ങകില് നി 

ന വിരമിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തില് താല്പര്യമുള്ള വരായി 

സമാധാനത്തോടുകൂടി ജിവിച്ചുതുടങ്ങി. അവരുടെ ബു 

ഭ്ധിശക്തിയും ചിന്താസ്വാതന്ത്രപ്യവയം ശാസ്തരൂജ്ഞാനവും 

അതുദൃതമാം വണ്ണും വികസിച്ചു. സനാത നധമ്മത്തിനെറ 

മഹിമ ലോകത്തില് ശാശ്വതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. 

അനേകവഷഞ്ങ0ം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോം അധഃപതനം 

പീണ്ടും ഭാരതഭൂമിയെ വിഴുങ്ങി. ബുഭ്ധന്െറ ധമ്മോപ 

ദേശങ്ങളും ഭൂതദയയും വിസ്മൂരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെതന്നെ 

ശങ്കരനന്െറ ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളം മനുഷ്യരുടെ ജിവിത 



പം 

ത്തില്നിന്നു് തിരോധാനം ചെയ്തു. എപിടേയും അധ 

മ്മവും അന്ധവിശ്വാസക്ങമും അനാചാരങ്ങളും അധൈ 

യ്യൂവും ദിനംപ്രതി വദ്ധിച്ച വന്നു. ഭാരതസംസ്ത്ലാരസോ 

പാനങ്ങം ഓരോന്നായി ഇടിഞ്ഞുപൊജിഞ്ഞു തൂടങ്ങി. 

മനുഷ്യര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സമാധാനപരവും വ്യവ 

സ്ഥാപിതവും ആക്കിത്തിക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പള്ണൂപിഭാ 

ഗങ്ങാം അത്ഥശുന്യത്അമൂം വിനാശകരത്ങജമായ ജാതിപ്യ 

ത്യാസങ്ങള്കായി പരിണമിച്ച. ജാതിയില് ജാതിയും അ 
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രെപ്പ്യോലെ കലഹിച്ചുതുടങ്ങി, അനേകകോടി ജനഞ്ങ0ം 

വയ്ക്കു ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സങ്കല്പിച്ചു മ൯ഷ്യര് ഉന്മത്ത 

അടിമകളെ പ്പോലെ മര്ദ്ദിക്കപ്പെട്ട. അവരുടെ സവവിീ 

ധ മേന്മകമൂം എന്നന്നേക്കുമായി തടയഷംപ്പൂട്ട. ദുര്ബല 

ന്മാക്ട് രാജ്യത്തില് ഒരു രക്ഷയും സ്ഥാനവും ഇല്ല്ലെന്നും 

ബലപവാന്മാക്ക് എന്തധമ്മവ്യം ചെയ്യാമെന്നും ആയിത്തി 

നര. യാഗങ്ങളേക്കാഠം ക്രൃരമായ ഹിംസ ജാതിയുടെ 

പേരില് നടന്നു. ഹൈന്ദവര് സ്വസഹോദരങ്ങമെ കൊ 

ല്രാതെ കൊന്തതുടത്ങി. 

44൭തൊട്ടുകൂടാത്തവര് തിണ്ടിക്കൂടാത്തവര് 
ദൂഷ്ടരിയില് പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോര് 
കെട്ടില്ലാത്തോര് തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിതങ്ങനെ 
ഒട്ടല്ലുഹോ ജാതിക്കോമരങ്ങഥം 

ഹന്തയിജ്ജാതിയെ ഹോമിച്ചപൊഴിച്ചാല് നി൯ 
ചിന്തിതം സാധിച്ചു രത്നഗഭേ. 
എത്ര പെരുമാക്കറം ശങ്കരാചായ്ുന്മാ_ 

രെത്രുയോ തൃഞ്ചന്മാര് കുഞ്ചന്മാരും 
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ക്രൃരയാം ജാതിയാല് നആനമമലസിപ്പ്പോയ് 
കേരളുമാതാവെ നിന്. വയററില്. 

തേച്ചുമിനു ക്കിയാല് കാന്തിയും മൂല്യവും 

വാച്ചിടും കല്പുകഥം ഭാരതാംബെ 

. താണുകിടക്കുന്നു നി൯കുക്ഷിയില്, ചാണ 
കാണാതെ യാറേഴ്കോടിയിന്നും.?? (കുമാരനാശാന്) 

ജാതിരാക്ഷസനെ നശിപ്പ്ിക്കുലാ൯ ഒരപതാരംതന്നെ പേ 

ണമെന്ന നിലയിലായി. 

സമുദായം ദുഷിച്ചപോലെ മതവും ദുഷിച്ച. ക്ഷേ 
ത്രങ്ങറം അധഃപതിച്ചു. മന്ത്രതന്ത്രങ്ങറാക്ക് ശക്തിയില്ലാ 
തെയായി. ക്കഷേത്രങ്ങാം പരരോഹിത്യകുതന്ത്രങ്ങളുടെ 

കേര്രങ്ങടൂം, രഹസ്യകമ്മങ്ങളൂടേയും മുരാചാരങ്ങടൂടേയും 

അജ്ഞതയു ടേയും ദൂമ്മൃത്തികളുടേയും നികേതനങ്ങളും, 

നിഷ് ഠംരമായ മര്ദ്ദനത്തിനേറയും സ്വാത്ഥതയുടേയും 

വിമ നിലവും ആയിത്തിന്നു. ഹൃുദയശൃദ്ധിയുടേയും ആ 

ത്മജ്ഞാനത്തിനേറയും ആവശ്യം മനുഷ്യര് മറക്കുകയും 

ബിംബാരാധനയും പൃജാദികമ്മത്ങളും അതീപ്രധാനങ്ങ 

മായി വിചാരിക്കയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരുടെ ജിപിതത്തെ 

ശ്രേയോന്മുഖമാക്കിത്തിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം അതിനെ അ 

ധോമുഖമാക്കിച്ചെയ്ത്കയും, അവരുടെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര പയ 

ത്തെ ഹനിക്കയും ചെയ്ത. ഭക്തന്മാരെ ഏകോപി 

ന ക്ഷേത്രങ്ങഥം അവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഛി 

ദരിപ്പ്' ികരുവാ൯ പയ്യാപ്പ അളായിത്തിന്മ. 

മാരതിയസംസ്ത്രാരത്തിനെറ മൂന്നാമത്തെ സോപാ 

നമായ സയഡ്യ്യാസമഠങ്ങളും നിന്മാഹങ്ങളായിത്തിന്ര. ആ 



ത്മജ്ഞാനനികേതവങ്ങളും, മുമുക്ഷ്യക്കളുടേയും പരോപ 

കാരനിരതന്മാരായ ത്യാഗികളുടേയും ആശ്രയസ്ഥാനവു 

മായിരിക്കേണ്ട ആശ്രമങ്ങാം ചിന്താശൂന്യമായ ശാസ്ത്ര 

വാദങ്ങംക്കും, കമ്മപചിമുഖന്മാരായ അലസ്ന്മാരുടേയും 

സ്വാത്ഥതല്പരരായ വേഷധാരികളുടേഷും കാപട്യ്അഥാക്കും 

പാമരജനങ്ങളുടെ അവാസ്മുപങ്ങളായ ബാഹൃഭക്തിപ്പക 

ടനങ്ങറംക്കുമുള്ള നാട്യശാലകളായി അധഃപതിച്ചു. ഇഞ്ങ 

നെ സമുദായഫടനഷ്ും മതസ്ഥാപനങ്ങളും ആത്മജ്ഞാ 

നവും, പരഹിംസയില്ും, അധമ്മത്തിചും സ്വാത്ഥതയി 

ലും നിമഗ്ഗമായി തിരെ ദുഷിച്ചു. ഇതിനുംപുറമേം. ഇ 

സ്കാം, മ്രൈസുവം മുതലായ മരുപ്രസ്ഥാനഞ്ങറം മനു 

ഷ്യരെ പല വിഭാഗങ്ങക്കായി തിരിച്ചതിനാലും അന്യരാ 

ജൃങ്ങളില് നിന്നു് വന്നുചേന്ന ഭിന്നവറ്റുക്കാര് ഇപിടെ വാ 

സമുറപ്പ്ിച്ചതിനാലും ഭാരതജനതയുടെ ഇടയില് ഐക 

രൂപ്യം ഇല്ലാതാകയും അന്തഃഛിദൂഞ്ങം അവരെ ദുര്ബ 

ലരാക്കയും ഒ ലയ്ക്ു. 

ഇഞ്ങനെയുള്ള ആപല്ക്കാലത്തക് ജാതിബാധയെ 
ഒഴിക്കാനും -ക്ഷേത്രങ്ങളേയും മതത്തേയും മാങ്ങളേയും 
സംസ്കരിച്ചു” അവയെ ആത്മജ്ഞാനലബ്ലി ക്കം ലോക 
സേപനത്തിനും ഉപയുക്തങ്ങളകാക്കുപാനും, മ്രൈസുവം, 
ഇസ് കാം മുതലായ മതങ്ങളുടെ യെല്ലാം സാരം ഒന്നാണെ 
നുള്ള ബോധം വമത്തി അവയെ സനാതനമായ ധര്മ്മ 
ത്തിനെറ അംശങ്ങ്കായി സ്ഥാപിച്ചു ലോകസമാധാന 
ത്തിനുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുപാനും, ബൃഭ്ധന്െറ 
സ്ഥാനമഹത്വവും ശങ്കരന്െറ കുലമഹിമയും കുടാതെ 
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ഫററവും താഴ ന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു വാവഭപ്പട്ട മനുഷ്യനും 

സ്വപരിശ്രമത്താല് പ പി; ഈ 

ശ്വരസമാനനറയിത്തിരാമെന്നു ളള മനുഷ്യജന്മത്തിനെറ 

ആ പരമമായ മഹത്വത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുവാനും, എല്ലാ 

മതഞ്ങും മനുഷ്യവ്യക്തികലൂടെ മോക്ഷം സാധിക്കുന്നത് 

അതിപ്രധാനമായി വിചാരിച്ചു മോക്ഷോപായങ്ങജം, 

രക്ഷാമാഗ്ഗത്ങാൂം, അഭ്യാസങ്ങളും, യോഗങ്ങളും, വ്രതങ്ങ 

ഒം നിര്ദ്ദേശിക്കയും ഇവയുടെയെല്ലാം ഫലമായി അനി 

ശ്തിതമായ് ഒരു ഭാവിയില് മറെറാരു ലോകത്തില് ഉണ്ടാ 

കാഖുന്ന സുഖാലസ്ഥയാണ് മോക്ഷാമെന്നു” ഉപദേശിക്കു 

കയും ചെയുന്ന സമ്പ്യദായത്തെ മാററി, മനുഷ്യരുടെ സാ 

മുഹ്ൃജിപിതം ഓരോ വൃക്തിക്കും പുണ്ണുസുഖം നല്കുന്ന 

വിധത്തില് നിയന്ത്രിക്കയും, ചോര് തന്നെ 

സമാധാനവും സംതൃഹ്തിയും സാഭ്ധ്യമാക്കിത്തിക്കുകയും, 

സ്ാഗ്രിയസ്ു്യം ഭൂമിയില് സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യുന്ന 

താണ് മതത്മമുടെ കത്തപ്യമെന്നത് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യു 

വാനും സവേശ്വരന്൯ന് പിണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായി 

അവതരിച്ചു. 

ന്നേമിക്കുപി൯ സഹജരെ നിയതമിഗുരുപാദം 

നമുക്കിതില് പരം ദൈവം നിയയ്ക്ക്കിലുണ്ടോ! 

ഗരുവയ്യുനിതുപോലെ ലഭിക്കുമോ കുലത്തിന് 

ഗുരുഭക്തിയില്ലാതാക്കും ശലമാമോം?? * 

(ക്മാരയാശാ൯) 

ധാരാ
 



[[ 

മാഠാഹാത്മൃയവണ്ണുന 

മഹാത്മാക്കമുടെ ജിീപിതമാഹാത്മൃശുവണം പ 
ണ്ഡിതപാമരന്മാക്ക് ഒരുപോലെ രസപ്രദ്മാഷിട്ടുളളതാ 

കുന്നു. ഭക്യന്മാക്ക് അതൊഷ പുണ്യകര്മ്മമാകനു. മുമുക്ഷ 
കറക്കും, ലോകസേവാതല്പരന്മാക്കം അതു് വിജ്ഞാന 
ത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരഭക്തിയുണ്ടാകുന്നതിനും 
സത് സംഗഫലം ലഭിക്കുന്നതിന്നും ഗുരുദേപമാഹാത്ത്യം 
കേറംക്കുന്നതു് ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും. ജിചിത 

യാത്രയുടെ ഗ്ലേശത്താല് ആത്മിയ ചിന്തകറംക്കു സൌക 

ര്യമോ ശക്തിയോ ഇല്ലാത്ത ലൌറകിക് കാര്യങ്ങളില് മോ 

ഹാകുലരായി നാഠാകഴിക്കുന്ന ഭൂരിജനങ്ങഥം ഗുരുദേചസുര 

ണയാല് ധന്യരായിത്തീരുന്നതാണ്. 

ഗുരുദേവന്െറ മാഹാത്മൃത്തെപ്പുററി അനേകം മഹാ 
ന്മാര് പാടിയിട്ടുണ്ട്. 

രന്യക്കു ഗുണം ചെയ്തുതിനായുസ്സു വപുസ്സം 

ധനൃത്വമൊട ങ്ങാത്മ തപസ്സറം ബലിചെയിവൃ 

സന്പ്യാസികളില്പി ങ്ങനെയില്ലില്ലമിയന്നോര് 

വന്യാ ശ്രമമേലുന്നവരും ശ്രീ ഗുരു മുത്തേ!” (ആശാന്) 

വിടും നാടും മ പേക്ഷിച്ച്”ം വഠാന്തരങ്ങജില് തപ 
സ്സ്റചെയ്ത് സദ്ധിച്ചു ജ്ഞാനത്തേയും, സിദ്ധികം മയും ത 
നെറ ദേഹത്തെപ്പ്യോലും ലോകക്ഷേമത്തിനായി നിസ്സ്റ്വാ 
ത്ഥം അപ്ല്ൂണംചെയ്തു ഒരു മഹാത്യയാഗി _ഒരു മഹാസസ്യ്യാ 



ടം 

സിയായിരയുന്നു ഗുരുദേഖന്൯. എല്ലാം ധനത്തേക്കാളും പി 

ദ്യയെക്കാമൂം ഉ ല് കൃഷ്ടമായതാണ് ആത്മശക്തി. അങ്ങ 

നെയഡുള്ള ആത്മശക്തിയേയും ലോകായുഗ്രഹത്തിനായി 

അപ്പ്വിച്ചു. കര്മ്മത്ങളില് ഏ്ീപ്പെട്ടാല് ആത്മശക്തി നശി 

ക്കമെന്നും അതുകൊണ്ടു് സന്യാസിമാര് കമ്മരഹിതരായി 

ഴിഹിക്ണെമെന്നും ഒരു തെററായ ധാരണഴുണ്ടു . കമ്മങ്ങ 

ജില് ഏട്ലെെടുക മാത്രമല്ല കമ്മങ്ങജില് തനെെറ തപഃ 

ശക്തി ഉ പയോഗിക്കകൂടി ചെയ്ക ഗരുദേവ൯ ത്യാഗംചെ 

യയുംതോവും കൂടുതല് ധഡ്യനായിത്തിരുകയല്പാതെ യാതൊ 

രു കളങ്കത്തിനോ കുറപിനോ പിധേയനായില്ല. സസ്്യാ 

സിമാക്ട മാത്രമല്ല ഗഹസ്ഥാദികളകായ മറവുള്ളവക്കും ഗു 

രദേപനെറ ജീപിതം ഒരു മാതൃകയായി പരിലസിച്ചു. 

ക്ലേന്നു താ൯ ജാതിയൂലകീല് __പര 

മൊന്നുതാനല്ല്യോ മതവും 

ഒന താ൯ ദൈവവുയമെന്ന _തത്വ 

മെന്നും ഭപി ജയിക്കുന്നു.?? 

എപിടെ നോക്കിയാലും ജാതിപ്ൃത്യാസങ്ങറംം ജാതി 

യുടെ ഉള്ളില് ജാതി, തൊട്ടുകൂടാത്തവര്, അടുക്കാന് പാ 

ടില്ലാത്തവര്, കണ്ടുകുടാത്തവര്, പള്ത്ളിഭോജനമില്പാത്ത 

വര്, പിപാഹമില്ലാത്തപ൪, ക്ഷേ റ വേശനമില്ലാത്ത 

പര്ം കുളത്തില് കുളജിക്കാ൯ അഫഹതയില്ടത്തചര്, കിണ 

റ തൊട്ടകൂടാത്തവര, മതമില്ലാത്തവര്' സ്വാതന്ത്രപൃമി 

ല്യാത്തവര, വിദ്യയില്ലാത്തപര് ഇത്ഭമെ ഭയങ്കരമായ ജാ 

തിപ്ൃത്യാസത്താല് മനുഷ്യസമുദായം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു 

പടക്കംപോലെ ഛിന്നഭിന്നമായിക്കിടക്കുന്ന കാലത്ത് 



റ 

രു ജുറ്റത്തി”? ഹന്ന സ്വാതന്ത്ര്യഗാനം പാടിയതു 4)! 

തൊരു മഹാത്മാവാണ്. ഹിന്ദുക്റെം, കൃസ്തു ്യാനികറം, 

മുഹമ്മദീയര്, സിക്കുകാര്, ജൈനന്മാര്, ആര്യസമാജ 

ക്കാര്, ബ്രഹ്മസമാജക്കാര് എന്നു മതുടത്ചിയുള്ള നാനാമത 

സംഘങ്ങറം നിപസിക്കുന്ന മതക്കാടിനുള്ജിലിരുന്നും ഏ 

തൊരു മഹഷിയാണ് “ഏകമതം?” പന്നു മന്ത്രോപദേ 

ശം ചെയ്യതു. മുപ്പുത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരു ഃടയും വിഹാ 

രഭൂമിയില് “*കരുദൈവം?? എന്ന തത്വം പ്രഖ്യാപനംകൊ 
യൂവാ൯ ഏതൊരു ആചാര്യനാണ്” ധൈയ്യമുണ്ടായതു്. 
അങ്ങനെഡുളൂള മഹിമകമ്ോടുശൂടിയ ഗുരുദദവന് ജയി 
ച്ചാലും! ജയിച്ചാലും! 

കേമ്മയോഗിന്ദുരൂല് മുന്പധ൯_ദേപ൯ 
നിമ്മല പിത്തരിലമ്പ൯ ൫ 
സിദ്ധരിലേററം പ്രധാ ൬൯. ദേപ൯ 

ശുദ്ധരിലതൃപധാ൯ന൯ 
മുക്തരില് മുക്തനെന് ദേപ൯__സദാ 
ഭക്തരിലത്യാര് ദൂഭാപ൯ 
സവകലാസുപിദഗ് ദ്ധ൯_ദേപ൯ 
അവ്വാപിന മുനിബൃദ്ധ൯ 
കാരുണ്യൃപിയൂഷം ദേവ൯__ മൂന്നു 
പാരിലു മോജപ്രഭാവ൯. 

ഈശനെറ നവ്യാവതാരം __ ദേവ൯ 
ശ്വാശ്വത ശോഭനാകാരന്൯. 

ധമ്മസം സ്ഥാപനാത്ഥം യത്തിച്ചിട്ടമള കമ്മയോഗഥി 
കതകില് അദ്ദേഹം നിസല ല്യനാകുന്നു. പ്രസംഗമോ, സം 
ഘടനയോ. ന; കൂടാതെ നിശ്ശൂബ്ദമായ് 

ി 



റി 

പൊത നൃപ്രവാഹത്താല് അനേകലക്ഷം ജനങ്ങമെ പ്ര 

ക്ഷാ നം ചെയ്ത് അവക്ക് ഒരു “നവജിപച൯്? പ്രദാ 

നംച്െയ്യുകയും ക്ഷേത്രങ്ങറം., മഠങ്ങറം, വിദ്യറലയ അറം, 

ഒ വെദ്യശാലകഠം മുതലായ അനപധി ധമ്മസ്ഥാപനങ്ങ 

മുടെ നീമ്മാണത്താല് സാധുലോകത്തെ അനുഗ്രഹീത 
രാക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു യോഗിമുഖ്യ൯ ഇതുപോലെ മററാ 

രണ്ട് ! ശത്രുംമിത്രമെന്നോ പണ്ഡിതപാമരനെന്നോ വ്യ 

ത്യാസമില്ലാതെ എല്ല്ലാവരുടേയും ഭക്തിബഹുമാനാഭിക 
ഒുുല് പൃജനീയനായി ത്തിരത്തക്ക നിമ്മല ചിത്തത്തോടും 

പരിശുദ്ധ ജിപിതത്തോടും കൂടി ഗുരുഃദദപ൯ പ്രശോഭിച്ചു. 
തപശ്ശുക്തിയാല് മനുഷ്യാതിതമായ  അവസ്ഥയ്േയൂം ശ 

ക്തിയേയും പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാസിദ്ധനായിരുന്ന 

ഗരുദേപ൯. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പുലി മുതലായ വസ്തു 

മുഗങ്ങളമേയും മഴ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രകൃതിശക്തികളേയും 

രക്ഷസ്സ് മുതലായ ദേപതകളമേഷും. പക്ഷവാതം, ബുദ്ധി 

ഭൂമം ക്ഷ്യം മുതലായ മഹാവ്യാധികളേയും വാക്മാത്ര 

ത്താല് ആജ്ഞാനുവത്തികളാക്കിച്ചെയ്യിരുന്നു. രമ്മപട്ട 

വും സിദ്ധന൯മായിരുന്ന ആ യോഗീശ്വര൯ കമ്മത്താലും 

സിദ്ധികകാലും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ നിതൃശുഭ്ധമുക്തനാ 

യി €:ഭേദാടികറം കൈവിട്ടു?” വിജയിച്ചു. ഇ പുകാരമുള്ള. 

ജീപന്മുകതിപടത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന എങ്കിലും ഭക്തന്മാ 

രില് പ ഃപ്പാഴം ആര്ദ്രഹൃദയ നായിരുന്നു. ഭക്ത3നങ്ങമു 

ടെ സുഖദുഃഖ്ങളില് പങ്കുകൊണ്ട് സ്നേഹാത്മകമായ 

സ്വാധീനശക്തിയാല് അവരുടെ ജീപിതത്തെ ശ്രേയോ 

നൂഖമാക്കിച്ചെയ്തു. ആ പുണ്യൃ്റ്രോകന് സവ്വകലാസുപി 

ദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. പറയത്തക്ക പഠിപ്പ്യൊന്നും സിദ്ധി 



ലിം 

ചിട്ടി ല്ല. ശരിയായ ഒരു ഗുരുവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗുരു 

ആരെന്നു ചോടിച്ചപ്പോറം “ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും?” എ 

ന്നാണ് ഒരിക്കല് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും യോഗം. മന്ത്രം 

തന്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ആയുവ്വേദം, പേടാന്തും മുതലായ 

ശാസ്ര്രാദികളിലും മലയാജം, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എ 

ന്നീ ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകലകങ്കിലും അ നിതരസാ 

ധാരണമായ നൈപുണ്യവും എല്ലാ വിഷയകത്ങജിലും 

തന്നെ അഗാധമായ സുൂക്ഷൂജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തില് 

സുലഭമായിരുന്നു. ലങ്കിതവചനത്ങങകാല് ഫ്ലീതൊരുത്ത 

നേറയും ഹൃദയത്തില് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിത അങമ്ായിത്തിന്ന 

ഭരപൂവ്യസം ഭാഷണങ്ങജുടെ മാധുര്യത്തില് ലയിക്കാത്ത 

വര് ആരും ഉ ഞ്രായിരുന്നില്ല. കാരുണ്യത്തില് ഒരു അഭി 

നവബുദ്ധ൯ എന്നു ചപേണം പറയുവാന്. ജിപിച്ചതും 

പ്രവത്തിച്ചതും എല്ലാം പാവങ്ങളുടെ ഇടയില്, പാവ 
ങ്ങറംക്കായി ഒരു പാവത്തെപ്പ്യോൊലെയായിരുന്നു. മിണ്ടാ 

പ്രാണികളുടെ കഷ്ട്തക0ംപോലും ആ ദ് നദയാലയ വിന് 
അസഹ്യമായിരുന്നു. കാ വണ്ടിയിലോ കുതിരവണ്ടിയി 

ലോ സവാരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാറം റിക്ഷ വണ്ടിയില് 

പോകുന്നതാണ്” തനിക്കിഷ്ടമെന്ന്' ഒരിക്കല് പറകയു 
'ങ്രായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കാളൂകറാക്കും കുതിരക 
ക്കും വലിക്കാ൯ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില് പറഞ്ഞറിയിക്കാ൯ 

സാധിക്കയില്ലല്ലോടു മനുഷ്യനു അതു സാധിക്കും; എന്നു 
മാത്രമല്ല വലിക്കണമെന്നു്” ആഗ്രഹവുമുണ്ട് . 

നമ്മുടെ രാജൃത്തും അന്മൃരാജയങ്ങളിലും അനേകം 

ജഷിശ്വരന്മാരും യോഗികളും സിദ്ധന്മാരും ഉ ണ്ടായിട്ടണ്ടട്. 
എന്നാല് ഗുരുദേപയനെപ്പോലെ എല്ല യോഗ്യതകളും തി 



ക ത്ത 

കുഞ്ഞ ഒരഃ0ം നമ്മുടെ സ് മൃതിപഥത്തില് വരുന്നില്ല. 
7 

ഒരു ബുദ്ധഭഗപാനോ ഒരു ശങ്കരാചാര്യരോ ഉ.ണ്ടായേദഠാം. 

എന്നാല് ജ്മസിദ്ധമായിരുന്ന ലൌകിക ശക്തികമും ആനു 

കൂല്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അവരുടെ വിജയത്തിന്ത്' 

സഹായമായി നിന്നിരുന്നു. ഗുരുദേചപ൯ അങ്ങനെയുള്ള 

സൌകയ്യുങ്ങഥം ഒന്നുംതന്നെയില്ലാതെയാണു് ആരാദ്ധ്യ 

നായിത്തിന്നതു?. ചിലര് മഹാജ്ഞാനികങ്കായിരിക്കും. 
അവക്കു ലോകസേവ ചെയ്യാനുള്ള കര്മ്മകു ശലതയഷുണ്ടാ 

യിരിക്കയില്ല. ചിലര് മഹാഭക്തന്മാരും സദ് ഗുണസമ്പ 
ന്നന്മാരുമായിരിക്കും. അവക്ക് പാണ്ഡിത്യമോ അത്ഭുത 

സിദ്ധിയോ ഉ ണ്ടായിരിക്കയില്ല. ചിലര് മഹാത്യാഗിക 

മായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭരപര് ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് 

വിജനപ്രദേശങ്ങജില് വസിക്യൊ ജനസമ്പക്കത്തെ 
വെവക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതായിക്കാണാം. വേറെ ചിലക്ക്' 

അതിശയനിയമായ യോഗ്യൃതകം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീ 
പിതശുഭ്ധിയോ ലോകസമ്മതമോ ഉ്ടാകുന്നില്ല. ജ്ഞാ 

നികറം പ്രായേണ കമ്മപിമുഖന്മാരായും, ഭക്തന്മാര് ജ്ഞാ 

നരഹിതരാഷും, കര്മ്മപടു ക്ഥം ജിചിതശ്ുഭ്ധി കുറഞ്ഞവ 

രായും, ത്യാഗികഠം ലോകസേവനത്തില് താല്ലയയമില്ലാ 

ത്തവരായും, പണ്ഡിതന്മാര് ചിന്താസ്വാതന്ത്ര വിഹിന 

രായും, എല്ലാവരുംതന്നെ അചരവരുടെ ജിചിതകാലത്തു് 

ഭൂരിജനാരാഭ്ധ്യന്മാരാകാതേയും പലപ്പോഴും ദ്വേഷിതരായു 

മാണ്” കാണപ്പെടുന്നത്. കര്മ്മയോഗികങ്കില് മുമ്വനാ 

യിരുന്നാലും ഡീരമ്മല ചിത്തനായും, അത്ുുതസിഭ്ധിയോടു 

കുട്ടിയിരുന്നാലും പരിശുദ്ധജിപിതം നയിച്ചവനായും, സ 

വസംഗപരിത്യാഗിയായാലും ലോകസേവാനിരതനായും, 



എ: 

ജ്ഞാനികില് അദ്ധിതിയനായാലും ഭക്തശിരോമണിയാ 

യും പണ്ഡിതകേസരിയായാലും ഉല്ലതിഡ്ണുക്കില് മുഖ്യ - 

നായ്യം, സ്വതന്തൃഞ്ടജായ ആശയെ പ്രയോക്താ 

വായും, ഇതിനെല്ലാംപുറമെ ഏററവും താഴ്ന്ന നില 

യില് ജനിച്ചു ലൌകികമായ യാതൊരു അനുധുലശകതിക 

മും കൂടാതെ മനുഷ്യാതിതമായ ഉല് കൃഷ്ടപദവിയെ പ്രാ 

പിച്ചു സവജനസമ്മതനായി ആരാലും ഒരിക്കലും ദ്വേ 

ഷ്ിക്പ്പൈടാത്തവനായി, അനേകലക്ഷം ജനഞ്ങകാല് ജി 
വിതകാലത്താതന്നെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവനായി, ശ്വ 

രാവതാരമായി സ്വികരിക്കപ്പെട്ടവനായി, ഗുരുദേപനല്ലാ 
ഒത മററാരാണുള്ളതു ! ഏചംവിധങ്ങകായ മഹിമകമ്മോ 
ടുകുടിയ ഗുരുദേവന് ആരാകുന്നു? 

“പരമാത്ഥമുരച്ചു തേര്പിട്ും 

പൊരു ജാ! ഭൂതദയാക്ഷമാബ്ലിയോ? 
സരജാദ്വയ ഭാഷ്യകാരനാം 
ഗരപോയിയനുകമ്പയാണ്ടപ൯? 
പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ? 
നരദഭിപ്യാകൃതി പൃണ്ട ധര്മ്മമോ? 
പരമേശ പവിത്ര പൃത്രദനോ? 
കരുണാവാന് നിബിമുത്തുരത്തമോ??? (ഗുരുദേപന്) 

ഹാ! ഗുരുദേഖ൯ ആരായിരിക്കാം. 
ഈശ നെറ നവ്യാവതാരം_ദേവ൯ 
ശാശ്വതശോഭനാകാര൯്? 

സാക്ഷാല് സര്വ്വേശ്വരനന്െറ അവതാരം തന്നെ. 
അന്ധതയില്ം അസ്വതന്ത്രയില്ും ജിവിച്ചിരുന്ന മര്ദ്ദി 

ര 9 ി തലക്ഷങ്ങറാക്ക് രക്ഷാമാഗ്ഗവും മോക്ഷമാഗ്ലുവും കാണിക്കു 



പ. 

വാനായി ഈശ്വരന് ഗുരരുപായി അവതരിച്ചുതായിരി 
ക്കണം. ച 

സനാതനധമ്മത്തിനന്െറ ഒരു യഥാതഥ വ്രവാചകന്൯ ം 
ക 

സവമാഗ്ഗിക ടി വിതത്തിനെറ ഒരു മഹഷീയഷോദാഫഹരണം 
ി 

ലോകസേവഈത്തിനെറ ഒരു പ്രത്യക്ഷ മാതൃക, ഭൂതദയയു 
ടെ ഒരു വിശ്രുതഭണ്ഡാകാരം, സാഹിത്യപിലാസത്തിനെറ 
സമു ചിതമണ്ഡപം, രാജതേജസ്സിനാല് പിദശ്ധഭരണം ന 
ടത്തുന്ന സിംഹാസനസ്ഥന്, ഫലിതപരിപൃണ്ണുമായ സം 

ഭാഷണത്തില് അദ്വിതിയന്, പ്രകൃതി രാമണീയകം അ 
നുഭവിച്ചുറിഞ്ഞു് പണ്ണുശാലകളും, ദേവാലയങ്ങളും. വി 
ദ്യാലയങ്ങടും, ഭക്തസമങ്കേതങ്ങമും നിമ്മിക്കുന്നതില് സദാ 

ശ്രദ്ധാലുവായ കമ്മപടു, അയസ്യ്യാദൂശമായ വൃക്തിമാഹാ 

ത്മൃയംകൊണ്ടട് ഭക്തലക്ഷങ്ങളെ ആകമാനം ഏദകാപിച്ച് 
നിത്തി അഭിപൃദ്ധിപന്ഥാവില്കൂടി നയിച്ചുപോന്ന ഒരു 

നേതൃവര്യ൯, സവ്യജനങ്ങസക്കും അനുകരണിയമായ ആ 
ദശങ്ങദു.ടെ പ്രയോക്താവെന്ന നിലയില് ഏവക്കം ആരാ 

ദ്ധയനായിത്തിന്ന ഒരു ലോകഗുരും സ്കൂര്യനെപ്പ്പോൊലെ സാ 
ന്നിഭ്ധ്യമാത്രത്താല് ശക്തിയും പ്രേമവും പ്രചരിപ്പിക്കയും 

വൈരങ്ങമുടേയും സംശയങ്ങളുടേയും പവേരറുക്കുകയും, 

ബഹുമുഖമായ ത്യാഗശിലം ജനമദ്ധ്യത്തില് പളത്തുകയും 
ചെയ്തിരുന്ന അനുപമപ്രഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു മഹാ 
ത്മാവു”ം യോഗത്തില് പതജ്ഞലിയും, ജ്ഞാനത്തില് ശങ്ക 

രനും, ഭരണനൈപുണിയില് മനുവും. ത്യാഗത്തില് ബു 

ദ്ധനും. സ്വൈര്യത്തില് നിബിയും. വിനയത്തില് യേശു 

വും ആയ ഒരു മഹാവതാരം! ഗുരുദേവനെറ മാഹാതമ്മ 

ങ്ജ0ം അവണ്ല്ററനിയംതന്നെ. 
അഭവമമാലവമമവധവവവ 



1 8181 

റി വിതസംഗ്രഹം 

കൊല്ലവഷം 1051 ചിങ്ങത്തില് ഓണക്കാലം. മാ 

വേലിനാട്ടിലെ ജനങ്ങറം ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ 

വസിക്കുന്നു. കൊയത്തൃകഴിഞ്ഞ” പത്തായങ്ങാ നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടങ്ങമുംം കിണറുകളും ശുദ്ധജലത്താല് 

നിറഞ്ഞു ഓണാഘോഷങ്ങറാക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നാ 

നാവണ്ണുത്തിലു ളള പൃഷ്ട്ച്ചെടികകാല് ഭൂമുഖം അലംക 

രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുജിച്ച് കുറിയിട്ടം, ഭംഗിയുള്ള വ 
സ്രൂങ്ങാം ധരിച്ചം ബാലികാബാലന്മാര് പുൃവ്വൃവുക്കുന്നതി 

നായി പൂക്കുട്ടകമമായി കുന്നി൯പുറങ്ങളില് പാടിനടക്കു 

ന്നു. ചന്ദ്രികയോടുകൂടിയ രാത്രിക0ഥം ഉനഞ്ഞാല്പാട്ടുക 

ഓറല് മാറെറാലിക്കൊള്ളന്നു. മാടങ്ങജില് നിന്നും മേടക 
ഒില്നിന്നും ആഹ് ജാഭചിത്തരായ സരി പൃരുഷദ്മാര്, 

“മോവേലല് നാടു പാണിടും കാലം 
മാന൯ുഷരെല്ല്ാരുമൊന്നു പോലെ 
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം 
ആപത്തങ്ങാക്കു മൊട്ടില്പതാനും 
കള്ളവുമില്ല ചതിവുമില്ല 

എള്ളോളമില്ല പൊജിപചനം?”, എന്നു് 
പാട്ടപാടുന്നു. പരിഷ്ക്കാര സൂര്യന് എത്തിനോക്കീട്ടില്ലാ 
ത്ത ചെമ്പഴന്തി എന്ന കുഗ്രാമത്തില് പയല്വാരം എ 
ന്നു വിളിച്ചിരുന്ന പുരയിടത്തില്, ഒരു ചെറിയ ലാലപ്പര 
യില്, ഇരുട്ടുടഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചൂമുറിയില് ചതയം ദിവസം 



ര: 

ശുഭമുഹുത്തത്തില് ഗുരുദേവന് ജനിച്ചു. വെറും മണ്ണു ടി 
ലി 

3 [ റ. തറയും ചുമരും തിക്കപ്പെട്ടതും, ചാണകം കൊ 
ണ്ട സവത്രമെഴുകിയതും ഓല മേഞ്ഞതും ഒരാറം നിപ 
നിന്നാല് തല മുകളില് മുട്ടത്തക്കപണ്ണം ഉയരം കുറഞ്ഞ 
തം, ഒരൊററ ജനല് പോലും ഇല്ലാത്തതും, ഒരു തൊഴു 
ത്തിനേക്കാറം വലുപ്പമില്ലാത്തതും ആയ കടിലില് സാധു 
സംരക്ഷകന് അവതരിച്ചു. 

ആ  ബാലനെറ ലീലകനു പലപ്പോഴും അസാധാര 
ണങ്ങജായിരുന്നു. വികൃതികറംക്കൊന്നും പോകാതെ സ 
ജ്ജ നങ്ങ മായി പെരുമാവസന്നതില് ചെറുപ്പത്തിലെ ത്താ 

ല്ൃര്യമായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല ചുവചുറുപ്പം. ചില സംഗതി 
കജില് ധിക്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടില് പൃജഷ്കരായി 

ഒരുക്കിയിരുന്ന പഴവും പലഹാരങ്ങളും പൃജകഴിയുന്നതി 
നമുമ്പു എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി എടുത്തു് ഭക്ഷി 

ക്കുന്നതില് മഹാസമത്ഥനായിരുന്നു. എത്ര സ്മക്ഷിച്ചുപെ 

ച്ചാലും കുട്ടിയുടെ കണ്ലെ്നത്താതിരിക്കുകയില്ല. അയിത്ത 

ക്കാരായി വിചാരിക്കപ്പെട്ട പാവങ്ങളുടെ അട്ടക്കല് ചെ 

നാ അവരെ തൊടുകയും, അങ്ങനെതന്നെ അടുക്കകയി 

ലും മറവും കയറി മറവുള്ള വരെതൊട്ടു' അശുദ്ധമാക്കുകയും 

ചെയുന്നതു കുട്ടിക്ക് പലിയൊരു വിനോദമായിരുന്നു. ക 
ളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ആ വഴിയെപോകുന്ന അയി 

ത്തക്കാരനെ വിളിച്ചു” പുറം തേച്ചു കൊടുക്കാന് ആവശ്യ 

പ്പെടും. മറവുചിലപ്പ്യോം അവരുടെ മാടങ്ങളില്ചെന്നു' 

ഭക്ഷണംമേടിച്ചു' കഴിക്കും. ജാത്യാടിമാനത്ങളെ ലംഫിക്കു 

വാനുള്ള വാസന ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 
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ഒരിക്കല് പള്ളിക്കൂടത്തില് നിന്ന സഹപാഠികമ്കോ 

ട്ടുടി മടങ്ങിപ്പ്പോകയായിരുന്നു. വഴിയില്വെച്ചു” അ 

വര് ഒരു സസ്യ്യാസിയെ കണ്ടു. ബാലസ്വഭാവമനു സരി 

ച്ചു കുട്ടികളില് ചിലര് സന്യാസിയുടെ വേഷംകണ്ടു പ 

രിഹസിക്കയും, ചിലര് കല്ലെറികയും ചെയ്തു. ഇതു കണ്ട 

പ്പ്യോഠം 44 നാണുക്കുട്ടി?? പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. സന്്യാസി ആ 

കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തോങ്കില് എടുത്തു് 

വിട്ടില് കൊണ്ടുപോയാക്കി. ഒരു മഹാസസഡ്യ്യാസിയും ഒരു 

സദ്യാസപരമ്പരയുടെ സ്ഥാപകനും ആയിത്തിരേണ്ട 

ബാലന് ചെറ്പ്രായത്തില്തന്നെ സന്യാസിമാരോടു സ്നേ 

ഹം പ്രദശിപ്പിച്ചുതില് അത്ഭൂുതപ്പെടു പാഡില്ല. മറെറാര 

വസരത്തില് ഒഷ കൃഷിക്കാര൯ കാളകളെ കഠിനമായി 

അടിച്ചും കൊണ്ടു് നിലം ഉഴുനാതുക ബാലന് കണ്ടു. ഉട 

നെ ഓടിച്ചെന്നു”, “ഈ പാവത്തിനെ എന്തിനാണ് ഇ 
ങ്ങനെ അടിക്കുന്നതു ? അടിക്കാതെ നടക്കുന്നതു് ആഞതാ൯ 
കാണിച്ചുതരാം ?? എന്നുപറഞ്ഞു കലപ്പമേടിച്ചു് കാതു കു 
ടെ പുറത്തു തലോടിയപ്പോഠം അവ ഒരു മടിയും കൂടാതെ 
ഓടിത്തുടങ്ങി. 

എഴുത്തുപള്ളിയിലെ ത കഴിഞ്ഞശേഷം പി 
്ടിലൈ കന്നുകാലികളെ മേജ്ക്ന്നതായിരുന്നു പിന്നത്തെ 
തൊഴില്. അടുത്തുള്ള കുന്നി൯പുറങ്ങളില് പോയി ക 
നുുകാലികളെ അഴിച്ചുപിട്ടു് ബാലന് പ്വക്ഷക്കവരങ്ങളില് 
ഇരുന്നു് ദ്ര്്രോകം ഉ.രവിട്ട പഠിക്കയും നാലുപുറവും നോക്കി 
മനോരാജ്യം സ്തൃഷ്ടിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക പതിപായി 
രുന്നു, ഇക്കാലത്തുതന്നെ കാലത്തെഴുന്നേററ് കുജികഠി 

% ൪ 
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ജപം ക്ഷേതൂദര് ശൂനം ഇത്യാഭി നിതൃകമ്മക്ങറം മുടങ്ങാ 

തെ ആചരിച്ച കൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചകാലം കരുനാഗ; 
ഒളിയിലുളള പാരണപ്പൃള്ളി ഏന്ന പീട്ടില് താമസിച്ച 

സംസ് കൃതവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ക്കുയുണ്ടായി. മഹാശാന്ത 

നായിരുന്നതിനാല് സഹപാഠികഠാം പലപിധത്തില് കളി 
പ്പിക്കയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. പിലപ്പ്യോ0ം 

എല്ലാവരുംകൂടി നാണുവിനെ എടുത്തു് കൊണ്ടുപോയി 

കുളത്തിലേക്കു വലിച്ചെറിയും. മണിനിരുന്നാല് അക്കാ 

ലത്ത് മത്സ്യമാംസങ്ങ0ം ഉപയോഗിക്കാത്ത നാണുവി 

നെറ ഇലയില് കുട്ടികറം മത്സ്യക്കറി പിളൂന്പും. നാണുക്കു 

ട്ടി ഈണുകഴിക്കാംത എണിറവ൮പോകും. പുസ്പകപാരാ 
യണം വരെ അപൃവമായിരുന്നു. ആശാന് പറയുന്ന 

തു? ഒരിക്കല് കേട്ടാല് മറക്കാതെ ഓാമ്മവെയ്ക്ുവാ൯ കുട്ടി 

ക്ഷി? സാധിച്ചിരുന്നു. അല്ലകാലത്തിനുള്ളില് നാണു ത 

നെറ ആശാനെക്കാഠം പണ്ഡിതനായിത്തിരുകയും വീട്ടി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. ഇത്രമാത്രമാണ് ബാ 

ലന" സിദ്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ 

ണ്, എപ്പ്യോഴാണ്ട് പേടാന്തം. തക്കം, യോഗം, മന്ത്രം. 

തന്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ആയഷുവ്വേദം മുതലായ ശാസ്രൂങ്ങള്കില് 

സിമാതിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാടിച്ചതെന്നു പറയു 

പാ൯ അസാദ്ധ്യം. പുണ്യ്യാത്മാക്കറംക്ക് ഒന്നുംതന്നെ പ്ര 

യാസമായിട്ടില്ലല്ലോ. അറിപ് ബുദ്ധിയില് നിന്നും ആ 

നുഭപത്തില് നിന്നുമാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. വെറും പുസ്പക 

പാരായണത്തില് നിന്നല്ല. പ്രോജ്വലയായ ബുദ്ധിയോ 

ടം അലാകികമായ ആത്മാനുഭവത്തോടും കൂടിയ ഗുരുദേ 

പന എല്ലാ പിദ്യും സ്വയമേവ കൈവശമായി. 



ളയ 

പഠിപ്പസാനിച്ചുശേഷം കുട്ടികമെ പഠിപ്പിച്ചും ശമ 

ദമാടദികറം ശിലിച്ചം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങറം ആചരിച്ചും 

ഭക്തോത്തമനായി, ഗഹജിപചിതത്തില് ഉന്മേഷമില്പാത്ത 

വനായി, ദേവാലയ ക്ങളില് പസിച്ചുകൊടെട്ട് കുറെക്കാലം 

കഴിച്ചുകൂട്ടി. 

ക്ലേരു കുറി നീന്തിരുമേനി വന്നുമുന്നില് 

തിരമുഖ മൊന്നു തിരിച്ചുനോക്കിയെന്നില് 

പെരുകിന സങ്കട വങ്കടല് കടത്തി 

ത്തരുവതി നെന്നു തരംവരും ദയാലോ! 

പൃതിയ പുവുപറിച്ചു ഭവാനെ ഞാ൯ 
മതിയിലോത്തൊരു നേരവുമെങ്കിലും 

ഗതിപരും പടി പൃജകഠംചെയ്തുതി_ 
ല്ൃതിനുടെ പിഴയോയിതു ദൈവമേ! 

അഫഹഫഹമൊരു ദോഷിമൊരുത്തരോടു ഒച്ചഡ്ക്കാ 

നകമലരിങ്കലറഞ്ഞിട ടാതവണ്ണം 

സകലമൊഴിച്ചു തരേണമെന്നുമേ ഞാ൯ 

ഭഗവദനുഗ്രഹപാത്രമായീവരേണം. 

അപജയ മൊന്നു മെനിക്കനെയാതിനി _ 
ത്തപസി നിരന്തര മെന്മലമൊക്കയും 

സപദി ദഹിച്ചു സുഖം തരുവാനുമെ൯ 

ജപകു സുമത്തിരുമേനി ജയിക്കണം. ?? 

(ഗുരുദേപന്൯) 

ഏതൊരു കാലത്താണ് സപ്പേശവരന? എന്നില് 
കരുണയുണ്ടാകുക. എനറ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം തീത്തു” എ 
തളം സമാധാനം കിട്ടും. ഞാന് പൂജാടികമ്മങ്ങം ഒ 
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ന്നാം ചെയ്തിട്ടില്ല. ൫൫൭ വിധം ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെട്ട 

ത്താന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാഠംക്കും എന്നില്നിന്നു യാ 
തൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും പരാത്തവണ്ണും എന്നെ 
അന൯ഗ്രഹിച്ചു് രക്ഷിച്ചാല് മതി. തപസ്സരകൊണ്ടു' എ 

ന്െറ ദോഷങ്ങളെ ല്ലാം തിരുവാനും. യഥാതഥമായ ശാ 
ന്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനും ലോകരക്ഷാത്ഥമുള്ള പരിശ്രമ 
ങ്ങളില് അപജയം നേരിടാതെ എന്റെറ ജീപിതം സഫ 
ലമാക്കി തിക്കുപാനും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. എന്നിങ്ങ 
നെയുള്ള പ്രാത്ഥനകജില് മനസ്സ്സ് ലയിപ്പിച്ചുതുട ങ്ങി. 
അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പി ചാരാനുഭവങ്ങഒെ യായിരിക്കാം 

പിന്നിട്ട് “ശിവശതക??മായി ഭക്തന്മാര്ക്ക്? പാടിക്കൊ 

ടുത്തതു. 

അജ്ഞതയില് മുഴുകി വെറും പാമരന്മാരായി ജിപി 

ച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെ പററി ചിന്തിച്ചു” ആ ഭക്തന് വലി 

യ വ്യസനം മ൭.ണ്ടായി. സംസാരബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു” ണി 

തേന്ദ്രീയനായി സ്വാത്മാവിനും ലോകത്തിന്ം ഗുണം വരു 
ത്തുവാനുളള മാര്ഗ്ഗങ്ങളെപ്പററി ഗാഡമായി ലിന്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു. 

ഭേ മുറവ൮ുളള വക്കായുഴാനും നടുവാനും 

കററകൊയ്യാനും മെതിക്കുവാനും 

പറവുമിക്കുട്ടരിരകാലിമാടുകറം 

മററ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുവാനും. 

ഒന്നോത്താല് മാടും കയക്കുമിതുകമ്കൊ. 

ടൊന്നായവറഠയെ നാം ഗണിച്ചാല്. 



പി: 

പാരം പവിത്ര ങ്ങഠം പയ്കഖിപ്പാവങ്ങറം 

ദൂരത്തും തിണ്ടുള്ള നിചരല്ലെറ. 

അല്ലലിലിങ്ങനെയാണ്ടോരു നിക്കുപോ_ 

ക്കില്ലാതുഴന്നു തിരിഡുമാത്മാക്കളെ 

എല്ലാം നിയച്ചുലിപും താപവുമാന്മ 

വല്പാതെയെന്നകക്കാമ്പു കായുന്നിതെ.?? 
(കുമാരനാശാന്) 

അന്ധതയാലും, ദാതിദ്്യത്താലും, രോഗാടിപീഡകളാലും, 

ശക്തന്മാരുടെ മര്ദന മേററും ദുഃഖാബ്ല്ിയില് മുങ്ങിയും 

പൊങ്ങിയും ജിപിതം നയിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ കഷ്ടാവ 

സ്ഥയെപ്പുററി ആലോചിക്കുമ്വോഠം എനെറ ഹൃദയം 

തകന്ു പോകുന്നു. 

പല്പവിധവുമെ൯ ത്യാഗമിപക്കൊരു _ 

നല്ലമാറ്റും തെജകിപ്പാനുതകിടുകില് 

ഇല്ലവും ധനവൃയമെനന്െറ സുഖങ്ങളും 

പുല്ലിലും തുച്ഛുമൊന്നായ ഞാ൯ ത്യജിക്കുവന്? 

(കുമാരനാശാന്) 

എനെറ ത്യാഗംമൂലം ഈ പാവങ്ങറഠാക്കു വല്ല രക്ഷ 
യുമുണ്ടാകുമെങ്കില്, അവരെ അന്ധകാരത്തില് നിന്നു് ന 

ല്ല മാ്ലത്തിലേക്കു തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കില്, ഞാന് 
സവ്വവും ഉപേക്ഷിക്കുവാന് സന്നദ്ധനാകുന്നു. ബന്ധയമി 

ത്രാദികളമേയയം സവ സുഖങ്ങളേയും പുപ്പപോലെ വലി 

ച്ചെറിഞ്ഞു ആ കായ്യുസാദ്ധ്യത്തിനായി ഇറഞ്ങിക്കതു യാം. 
€%ഇപ്പ്യോഠം പിരിയുന്നു ഞാന്, വിയോഗവ്യഥ_ 

യല്പകാലം പൊറവ്ുത്തിടു പനെല്പാരും 



പി 

ലോകത്തില് നദിന്നീയപിദ്യയാകം ശൂരിര_ 
ട്ടാകെ നീക്കി ബോധസ്തയുനുഭിച്ചിടും 
ഏകാന്തമാഗ്ലും തെള്കിഞ്ഞാക്കുഃമ. 
ശോകമകന്നു സുഖം വരുമോക്കുപി൯.? 

(കുമാരനാശാൻ) 

ഞാ൯ നാടു വിട്ടുപോയാല് പലക്കം പ്യസനം ഉണ്ടാ 
യേക്കും. . അപര് അല്പകാലം അതു് സഹിച്ചിരിക്കട്ടെ. 
അല്ലാതെ ഫത്തുചെയ്യാം. അറിപില്ലായുയായ കൂരിരുട്ട് 
നിക്കി ജ്ഞാനസ്മൂയുനുഭിക്കുമ്പോഠം കഷ്ടതകറം എല്ലാം 
തിന്ന? സുഖം ഉണ്ടാകും, തിച്ചയാണ്. സ്വല്പകാലം 
ക്ഷാമിച്ചിരിക്കുവിന. റ 

“എല്ലാം നിരൂപിച്ചുറച്ചു കഴിഞ്ഞുഞാ൯ 

ഇല്ലിനി മാററമിതാ നടകൊള്ളന്നു. 

കല്യനാം മത്ത്യനെറ തീവ്രയത്തത്തിന്നു 

വല്ല ഫലവുമുദ്ടൊകമെന്നാകിലോ। 

ചൊല്ല്ലെഴും ബന്ധവിമുക്തി സാധിച്ച കൊ_ 

ണ്ടല്ലാതെയിങ്ങു മടങ്ങിപരില്ല ഞാൻ ?? 

$ (കുമാരനാശാന്) 

ഞാന് ഒരു ആലോചനയുമില്ലാതെയല്ല ഇറങ്ങി 

പ്പോകുന്നതു . വളരെക്കാലമായി ഇതിനെപ്പററി ചിന്തി 

ച്ചു” തീര്ച്ചയാക്കിയിരിക്കയാണു . അതുകൊണ്ടു് എന്െറ 

വിശ്ചയത്തെ ആരും മാററുവാ൯ ശ്രമിക്കരുത്. അതിന് 

ഒരു മാററവും ഇനി സാദ്ധ്യമല്ല. ഞാ൯ ഇതാ എല്ല്ലാം ഉ. 

പേക്ഷിച്ചു ത്യാഗിയായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മനോവക്കമ്മ 

ഞ്ങളകാല് ഒരാഠാക്കും ദോഷംചെയ്യാതെ ജിവിക്കുന്ന ഒരു 



ന് 

സാധുവിനന്െറ തീവ്രയത്തം കൊണ്ട്ട് പാവങ്ങളുടെ രക്ഷ 

കായി എന്തെങ്കിലും സാധിക്കു മെങ്കില് ആ രക്ഷാമാഗ്ഗം 

കണ്ടുപിടിച്ചല്ലാതെ ഞാന് ഇനീ മടങ്ങിപരികയില്ല. എ 

ന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തിച്വയാഷ്ം ഉണ്ടാകും. അതറിഞ്ഞ 

ശേഷം മടങ്ങിവന്നു എ൫൯െറ ജു]വിതം അവക്കായി വി 

നിയോഗിക്കാം. 

സവസംഗപരിത്യാഗിയായി, അവധൂതവൃത്തിയെ 

അപലംബിച്ച' ഒരു ഭിക്ഷ വേഷത്തില് ഗുരുദേപന് സ 
ഞ്ചരിക്കാന് തൂടങ്ങി. ഏററവും പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ 

ഇടയില് പോയി അവരെപ്പോലെ ജിവിച്ചു അവരുടെ 

സുഖദുഃഖത്ഭങജില് പക്ംകൊള്ളന്നതു് അന്നത്തെ ഒരു 
പ്രധാന വ്രതമായിരുന്നു. 

ട്േതരുകൂടാതെ തെരുതെരെ ഞാന് പാദ 
ചാരിയായെങ്ങുമിപ്പ്ാരില് നടക്കുപ൯ഃ 

പാരാതെ പൃഴിയെ പൃമെത്തയാക്കി ഞാ൯ 
സ്വൈരം നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങിടുപ൯ഃ 
ആരുമില്ലാത്ത വെജിസ്ഥലംമാക്കെയെ൯ 
ചാരുനികേത മെന്നോത്തവയില് തനൌ 

വാഴ്ചപാനെന്നല്ല മര്ത്യരിലെത്രഷും 

ഏഴകളെ തഞഞാനിണങ്ങരാക്കിടുപന്൯. 

പാവങ്ങളായ പറയരുടുക്കുന്ന 

ചിവരം ചുററി നടപ്പുനരയില് ഞാ൯ടു 

കാടും വിശപ്പടക്കാന് വെറും വേവിച്ചു 

താളോ, തകരയോ വല്ലതുമാകിലും 
. നിഖപേ യ്യൂരില് നടന്നു കൈനിട്ടി, ന 

ല്യാളുകഠം പിച്ചയിടുന്നതേറവണ്ണുവന്. 



പം 

വല്ലാത്ത വന്മഴയോ വെയിലോ പാര. 

മല്പല് ചേക്കില് തഞ്ങുച൯ മചങ്കാട്ടിന്െറ 

സൂജജില് വെങ്ളിച്ചുമേലാത്ത ഗുഹകള്കോ 
വളിക്കുടിലുകമ്കോ ചെന്നു പുക്കു ഞാ൯.? 

ത 

(കുമാരനാശാന്) 

വാഹനങ്ങമിലൊന്നും കയറാതെ കാല്നടയായി 

ഞാന് രാജ്യമെങ്ങും ചുററി സഞ്ചരിക്കും. രാത്രികാലങ്ങ 

ജില് ഉറങ്ങുന്നതിന് വെറും പൃഴിമെത്തയല്ലാതെ മറെറാ 

ന്നും എയിക്കാവശ്യമില്ല. ആരുമില്ലാത്ത വെടിസ്ഥല 

ഞ്90ം എന്െറ വിടുപോലെ വിചാരിച്ച് അവിടെ സുഖ 

മായി താമസിക്കും. മനുഷ്യരില് ഏററവും പാവപ്പെട്ട 

പർ ആയിരിക്കും എഏനെെറ ചങ്ങാതിമാര്. ഞാന് അവ 

ടെ സഹവാസത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു”. ഉടുക്കു 

വാന് നല്ല വസ്രരൂങ്ങഥം പേണമെന്ന് എനിക്കാഗ്രഹ 

മില്ലാ. പറയര് മുതലായ .സാധുക്കറം ഉടുക്കുന്നതുപോലെ 

വല്ലതും നഗ്നതമറയ്ക്കുവാ൯ ൭ ണ്രായാല് മതി. വിശപ്പ് 

സഹി.ക്കാ൯ നില്ൃത്തിയില്ലാതെയാകുമ്പോറം വല്ല ഗാമ 

ഞ്ങജിലും ചെന്നു് സജ്ജനങ്ങളോട് ഭിക്ഷയാചിച്ച് കിട്ടു 

ന്നതുകൊണ്ടു ഞാന് തൃഫ്മിപ്പെടും. ചെയിലോ മഴയോ 

അസഹനീയമായാല് കാട്ടില് കയറി വ്ൃക്ഷത്തണലിലോ, 

ഗഹയിലോ ചെന്നിരിക്കയല്പാതെ വിടുകറം അന്വേഷി 

ച്ചുപോകാ൯ ഞാന്൯ ആഗ്രഹിക്കയില്ലാ. 

ഇപ്രകാരമുള്ള ദുഡ്ഥനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഗുരുഭേപ൯ 

ജിക്ഷ്യവായി സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. കിറിമുഷിഞ്ഞ വ്ര 
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ങങറം ഉടുത്തും. വല്ലവരും കൊടുത്തതിനെ വാങ്ങിതിന്നും 

വത്രങ്ങജിലും പഴിയമ്പലങ്ങളിലും മൈതാനങ്ങളിലും 

കിടന്നുറത്കിയും പാവങ്ങമുടെ കൂട്ടത്തില് അവരെപ്പോലെ 

ജീവിച്ചും, അവരുടെ ദയനീയമായ ദാരിദ്രപ്യവും, ഭയങ്കര 

മായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങമം, മമ്മഭേദകങ്ങളായ കഷ്ടതമം 

കഠം ഏതെല്ലാം പിധത്തില് അവര് മര്ദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു വ്യ) 

ന്നും, എന്തെല്ലാം അസഹനീയമായ അനസിതികറംക്കും 

പാരതന്ത്ര്യങ്ങാക്കും അവര അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും 

നേരിട്ടു കണ്ടറിഞ്ഞും വെയിലും മഴയും ഗണ്യമാക്കാതെ 

എത്തു പ്രയാസങ്ങയെഡും സഹിച്ചും ചിലപ്പ്യോം അനേ 

കം നാഴികള്യൂരം ഒരേ നടയായി ക്ഷിണത്തെ അവഗണ 

' നടന്നും,കാണുന്നവക്ക്' കിറുക്കനാണെന്നതോന്നു മാവ് 

ചിന്താമഗ്നനായി, മൌനിയായി പലപ്പോഴും പെരുമാറി 

യും, ഗുരുദേവന് അവധൂതവൃത്തിയെ നിവഹിച്ചു കൊണ്ട 

അഞ്ചാറു വഷങ്ങറംകഴിച്ചു. അക്കാലത്തു സന്ദശിച്ചിട്ടുള്ള 

സ്ഥലങ്ങം, കണ്ടിട്ടുള്ള മ ഹാത്മാക്കഠം,വേരിട്ടിട്ടുള്ള അനു 

ഭവങ്ങറം മുതലായവ ഫത്രയെന്നും ഫഎന്തൊക്കെയെന്നും 

ആക്കം അറിയാത്തവിധം അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. പുഴക 

" തും കായലുകളും നിന്തിക്കടക്കുകയും ചില സിദ്ധന്മാരുമായി 

പരിചയപ്പെടുകയും, അപകടങ്ങളില് നിന്നു” അത്ഭൂുതമാം 
വണ്ണം രക്ഷപ്പാപിക്കയും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണികി 

ടക്കുകയും, കിടപ്പാ൯ മറവു സ്ഥലമില്ലാതെ കാഷ്ഠമൂത്രങ്ങ 

കുറാല് ദുഗ്ശന്ധം നിറഞ്ഞ ആട്ടി൯കൂട്ടിറ്മേല് സുഖമായ് 

നിദ്രകൊള്ളകയും ഉ.ണഭായിട്ടുണ്ടെന്നു” ഗുരുദേപന് സംഭാ 
ഷണമദ്ധേേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമധികവും കടലോരങ്ങ 

% 4. 



_. ൫൫. 

ളില് കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പ്യോറം മീന്പിടിത്ത 
ക്കാരായ മുക്കുവരുടേ യും മുഹമ്മദീയരുടേയും കൂടെ താമസി 

ക്ഷം. അവരോടൊരുമിച്ചു് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അവരുടെ 

കുട്ടികമെ എടുത്തു” കങ്കിപ്പി കയും ചോവുവാരി കൊടുക്ക 

യും ചെയ്യും. പ്രഭാതത്തിന് പള്രെ മുന്പുതന്നെ എ 

ണീ പിചഴിചസം മുപ്പതും നാല്പതും നാഴിക നടക്കും. 

ഈ പിധമുള്ള സത്യാന്വേഷണപരിശ്രമങ്ങളെ മതിയാ 

ക്കി അതിഷേക്കാഠം തീവ്രമായ തപസ്സ്സിനാണ്ട് പിന്നിട്ട് 

ആരംഭിച്ചതു . [2 

്കോലമിനിക്കഒയാതിന്നുതാ൯ പോയി 

വേല തുടങ്ങിയാ സിദ്ധിയെ സ്വശഗ്ശുത്തി 

ലാലിനമെന്നാകിലും., നരകത്തിന്െറ 

മൂലയിലെങ്ങാന് മറഞ്ഞു മിന്നിടിലും, 

എല്ലാക്കുമാസന്നമായി രണ്ടു ദ്ടിക്കിലു 
മല്ലാതിടക്കു തങ്ങിടിലും, യത്തമാ_ 

ന്നെങ്ങമെയെങ്കിലു മെഞ്ങെങ്കിലും ബുദ്ധി 

മങ്ങാതെ ചെന്നേതു കാലത്തിലെങ്കിലും 

കണ്ടു കരസ്ഥമാക്കിപ്പോരുപനിനി 
കണ്ണിതമെന്തിനു ഞാ൯ തന്നെ പോകുവന്൯. 

ഏതു വ്ൃതവുമെടുക്കുപനേതേതു 

ഡാതനപണ്നെത്തിയാല്ം സഹിക്കുപ൯ 

ഉ വ്വ്റിയിലും ദദ്യയാവിലും നരകത്തിലും 

സവജനങ്ങറാക്കുമെനെറ യത്നതംകൊണ്ട് 

നിവഷാണ ലാഭം വരേണമതു മതി.?? 

(ആശാന്) 



എ 

വെറുതേ സഞ്ചരിച്ചും കൊണ്ടു് കാലം കഴിച്ചിട്ട് പ്ര 

യോജനമില്ലല്ലോ. ഇവരുടെയെല്ലാം കഷ്യതകറം തത്തു 

രക്ഷി ക്കുവാ൯ സാധാരണ മനുഷ്യന് അസാദ്ധ്യംതന്നെ. 

ന ിപ്പ ഈകാല്പ സാദ്ധ്യമല്പതന്നെ. മഹാ 

ത്മാക്കറംക്ക് തപസ്സറകൊണ്ടു സിദ്ധികറം ഉണ്ടായതായി 

കേട്ടിട്ടണ്ടു . പാവങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി പല്ല സിദ്ധിയും 

ഉണ്ടെങ്കില് അതു” കരസ്ഥമാക്കാതെ ഇനി ജീഫിച്ചിട്ട് പ്ര 

യോജനമില്ല. നരകം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുക സഹി 

ക്കേണ്ടിയിരുന്നാലും ഞാ൯ ആ കാര്യം സാധിക്കാതെയി 

രിക്കയില്ല. ദുഃഖിക്കുന്ന ജനങ്ങ0ാക്ക് എന്െറ ജന്മംകൊ 

ണ്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷ കിട്ടണം. 

ഇപ്രകാരമുള്ള പരിപാവനമായ സജംല്പത്തോടും ആ 

ചഞ്ചലമായ നിശ്ചയത്തോടും കൂടി ഗുരുദേവന് ദുദ്ലൂമങ്ങ 

ഒറയ വനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരം മാററിത്തുട ങ്ങി. മലമുക 

ഒിലും ഗഹകജ്ിലും ധ്യാനനിരതനായി ഇരിപ്പാന് തൃട ങ്ങി. 

അരുവിപ്പറം, മരുത്വാമല എന്നി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ 

തപോധനനെറ സാന്നിദ്ധ്യത്താല് പാവനങ്ങങഒ്റായിത്തി 

ന്നതു”. മനുഷ്യസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും ദൂരെ 

യായി വന്മരഅ്അങള്കാല് നിബിഡമായ പെരുങ്കാടുകകാല് മു 

പ്പെട്ട മലകര്ം ഇരുവശവും നിരന്നുനിലൂഴുന്നതും. പുലി, 
കരടി പാന്പു, മുതലായ വധ്യൃജീപികറം സ്വച്ഛുന്ദവി 
ഹാരം ചെയ്കിരുന്നതുമായ അരുവിപ്പുറം താഴ് റ 

കൂടി അച്ചസ്റുടികമായ ജലം സദാ ഹുങ്കാരശബ്ദുത്തോടു 
കൂടി പാറകൂട്ടങ്ങളില് തട്ടിപ്പായുന്നു. പ്രകൃതി മനോഹര 
മെങ്കിലും ഏകാന്തതയാല് ഭയങ്കരമായ ആ മലച്ചെരു 



ന ചി 

വില് പുഴയുടെ സമീപത്തായി പാറകൂട്ടത്ങളുടെ ഇടയില് 
ഒരു ഗുഹ ഇന്നും കാണ്മാനുണ്ടു്. മലയുടെ മുകജില്യം ഈ 
ഗഹഫയിലുമായി താമസിച്ചും, പച്ചിലക€ം, കിഴങ്ങുകറം, 
കായ്ക്കറഠ, പഴങ്ങഥം മുതലായവ ഭക്ഷിപ്പും, പനജീപികള 

മായി ഭയലേശം കൂടാതെ സഹവസിച്ചും, കാറവും മഴയും 
കടുത്ത മഞ്ഞും അഗണ്യമാക്കിയും, രാപകല് അധികസ 

മയം ധ്യാനനിരതനായും, കുറെ വഷങ്ങ0ം അരുവിപ്പുറത്തു 
കഴിച്ചു. മരുത്വാമലയുടെ അഗ്രത്തിലുജള ഒരു ഗുഹയി 

ലും ചിലപ്പ്യോം ചെന്നിരിക്കുക പതിപായിരുന്നു. ്ദേഷി 

ശ്വരന്മാരുടെ ചിന്താഗതി ആക്കഠറിയാം. കന്മഷരഹിത 

നായ ഗുരുദേവന് ഉഗ്രമായ തപസ്സ്റിന്െറ ആവശ്യം എ 

ങ്ങനെ നേരിട്ട. ശമദമാദികള്ാല് പരിശുദ്ധമായ മനോ 

വാക്കമ്മങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു പുണ്യാത്മാവിന് നീസ്സറംഗ 

നാകുവാ൯ വനവാസം അത്യാവശ്യ മെന്നുണ്ടോ. ആത്മാനു 

ഭൂതിയു ണ്ടാകുന്നതു” പുനര്ജന്മംപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാ 

ണെന്നും. ഈശ്വരസമാഗമത്താല് മാത്രമേ അതു” ജഡ 

ജിപികറംക്ക് സാദ്ധ്യമാകയുള്ള വെന്നും, ലോകബഹള 

ങ്ങറാക്കുളളിലിരിക്കുമ്വോറം അങ്ങനെയുള്ള സമാഗമം 

സാഭ്ധ്യമല്ലെന്നും തത്വപിത്തുകഠം പറയുന്നതു” ശരിയായി 

രീക്കാം. അഥവാ യോഗരഹസ്യങ്ങഥം മനുഷ്യരുടെ അശു 

ദ്ധദുഷ്ടിയില് പെട്ടാല് ആപലുംരമായിരിക്കുമെന്ന പി 

ചാരിച്ചാണോ യോഗികഠം ഏകാന്തവാസത്തെ കാംക്ഷി 

ന്നതു. ഒരുപക്ഷേ പക്ഷിമൃഗാദികളജേയും പ്രകൃതിശ 

ക്തികളേഷയും സ്വാധീനമാക്കുപാ൯ കൂടുതല് സൌകയ്യുമു 

കൂള തു കൊണ്ടോയിരിക്കുമോ ജിതേന്ദ്രിയന്മാര വനങ്ങളജിലേ 



പം നിറ 

ക്ക് പോകുന്നതു. എത്ങനെയായാലയം ബൃദ്ധ൯., കസ 

മുഹമ്മദ് നിബി മുതലായ ആരാഭ്ധ്യപുരുഷന്മാക്കും ഇതു 

പോലെയുള്ള ജിപിതഫട്ടുങ്ങഥം ഉ ഒ്രൊയിരുന്നതായി പറ 

പ്പെടുന്നു. 

അനുപായമായതിന് താഴത്തു മത്ത്യരാരും 

ഖനനം ചെയ്യാത്തതായ, കാണുന്നു വിവൃതമായ്, 

വനവാര് കൂന്തല് ചിന്നും ഭാരതപനിക്കുളേളാ_ 

രന കണ്ണ്ണപുടം പോലൊരു ഗുഹാമുഖം. 

ബോധാചായ്യന് തന്നുള്ളില് നിവാണഗിതസ്വരം 

സാധനം ചെയ്വതാദ്യം കേട്ടതിസ്ഥലമല്ലോ. 

അതിനെ നമസ്ധൂരിക്കേണം നാമതിഷേക്കാറം 

ക്ഷിതിയില് പാവനമായ് മറെറാരു ഭിക്കില്ലല്ലോ. 

പേനലില് പനം വെത്തു പായും മാന് നിരകറാക്ക്” 

കാനല് നീര് ഭ്രമം ചേത്തു കാടും വന് വെയിലിലും 

കൊടിയവഷത്തുപില് കാററില് വന്മരങ്ങളാ 

ഞ്ഞടിയുമാവചീറിപ്പെയ്യും പേമഴയിലും, 

പടുമല്പന്ും ചോരയുറഞ്ഞു രോമം ചിത്തു 

തടിയില് വിറതേടും ഹേമന്തശൈതൃത്തിലും, 

വന്ദ൯ിയന് ശ്രി ഭഗപാനുദാരമാകമി 

വന് ഗുഹയല്ല്യോ തുണ നല്ിയതൊട്ടകാലം.?? 

(ആശാന്) 

അരുവിപ്പുറത്തുള്ള ആ ഗുഹ സന്ദമശിക്കുന്വോഠം ന 

മുക്കി രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. ഗുരുദേവനെെറ തപസ്പകാ 

ണുവാ൯ മനുഷ്യക്കാക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. ൫ആ ഗുഫക്ക് 

മാത്രമേ അതിനുള്ള. പുണ്യമുണ്ടായുള്ള. ഭാഗ്യവത്തായ 



ച 

കന്ദരമേ! ഞങ്ങറം വീഭന്ന നമസ്തൂരിക്കേണം നീന്നെപ്പോ 

ലെയുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥലം മറെറവിടെയുണ്ടു്. പേ 

നല്ക്കാലത്തത് കാട്ടമൃഗങ്ങഠംപോലും ചൃടുസഹിക്കാതെ 

കാടിനടക്കുന്വോം ഗരുദേപന് തണല് നല്ലിയതു നീയ 

ല്ലേ. ലലിയ വഷത്തില് വന്മരങ്ങറം കാററില് പെട്ട് 

ത്ധഥടപടായെന്നു മറിഞ്ഞു പിണുപോയി. എങ്കിലും നീ 

ഗുരുദേചറെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു. ഏതു” ശക്തര്൯റയും ദേ 

ഹം തഞത്തു പിറക്കുന്ന മഞ്ഞുകാലത്ത് ഗുരുദേപന്് തു 

ണയായി നിന്നതും നി തന്നെ. നീന്നെ ഞങ്ങഥം നമ 

സൃരിക്കുന്നു. 

?ന്മിശ്ചല ധ്യാനം തുടങ്ങിയപ്പ്യോം 

നിശ്ശൂബ്ദുമായിതു കാടശേഷം. 

ഓടാതെ നിന്നു മുഗങ്ങമെ ല്ലാം 

പാടാതിരുന്നതു പക്ഷിപ്പന്ദം 

പാറമേല് തട്ടിത്തടഞ്ഞു മന്ദം 

ചാരെയൊഴു്കുമരുവിയോടായ് 

തണ്ടുലഞ്ഞാടിയൊഴ് ക്കില് വല്ലി 

മിണ്ടല്ലേ രിണ്ടല്ലെ?? എന്നു ചൊല്ലി. 

പമ്പുലി ഒച്ചയുണ്ടാക്കിടാതെ 

പങ്ങിപ്പതുത്ങി നടന്നുമെല്ലെം 

ദേവനു തെല്ലു തളച്ചു വന്നാല് 

ആവോളം ശുശ്രുഷ ന: 

മാമരക്കൂട്ടം മറഞ്ഞുകൊണ്ടു” 

ന് മാത്രമടുത്തു നിന്നു.?? 



പ് 07---. 

ഈശ്വരനാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂതലത്തില് ഇ 

തൂത്തോും അധമ്മം ഉന്ടാകു മോ. സമയത്തു് ഒലേഭമഡു 

പാന് സാധിക്കായഷ്ക്കുയാല് വെള്ളം പീണ്ട് നിലം കുന്നുംകു 

ഴിഷുമായിരിക്കുന്നു. ഒരററത്ത് പൊട്ടക്കലങ്ങം, അതിനടു 

ക്കെ ചാമ്പല്കൂട്ടം. അവക്കിടയിലൊരു ചൊഴഗ്ലിപ്പട്ടി. 

ഇങ്ങനെയുള്ള മലിീനതയാല് നിറഞ്ഞ ആ ചാ യില് ജി 

വിക്കുന്നപരും മനുഷ്യരല്ലെ. എന്നാല് മ൯ഷ്യക്കുളള എ 

ന്തെങ്കിലും സുഖസൌകര്യങ്ങഥം അവക്കുണ്ടോ? പകല് മുഴു 

വന് പേലയെടുത്താലും വയറുനിറയെ കഞ്ഞികുടിക്കാന് 

അവക്ടു സാധിക്കുന്നില്ല. അന്യരുടെ ശകാരങ്ങളും ചില 

പോം പ്രഹരവും കിട്ടാത്ത ടിപസമില്പ. ആ വീട്ടിലുള്ള 

പഏഏകസന്താനമാണ് ഹ്ലല്ലും തോലും മാത്രം ശേഷിപ്പുള്ള 

പട്ടു വയസ്സായ മാക്ക. രണ്ടു പൈക്ക് ഉപ്പംമുഒകുംവാ 

ഞുവാനായി അപ൯ പൊതുനിരത്തില് കൂടി പോയപ്പ്യോം 

അയിത്തമാക്കിയെന്ു പറഞ്ഞു അവെ അടിച്ചു തല 

പൊട്ടിക്കയും, കയ്യിലുള്ള കാശുമേടിച്ചു കുളു ത്തിലേക്കു 
എറിയുകയും ചെയ്തതും ഇവരെപ്പ്യോലെ മനുഷ്യര്തന്നെ 

യല്ലേ. പനിപിടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിലും ചാക്കു 

കൊണ്ട്ട് ഭേഹം പുതച്ച് പോത്തുകളുടെ പിന്നാലെ പോ 
കുവാ൯ നിര്ബന്ധിതരാകുന്ന ഇവരും നമ്മെപ്പോലെ മ 

നുഫ്യരല്ലേ. ഉണ്മാനില്ല, ഒടുപ്പാനില്ല, കിടപ്പാന്൯ പുരയി 
പ്പം അക്ഷരജ്ഞാനമില്പ, സ്വാതന്ത്രപ്യമില്ലം, ഈശ്വരനെ 
ആറിഞ്ഞുകൂടാ. മട്യമാംസാദികളാല് ടൂമ്മൃത്തികളെ തീററു 
വാനല്ലാതെ സാത്വികചിന്തകം ഒന്നുമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങ 
കടെ അടൂുക്രെ പോലും ചെന്നുകൂടാ. ഹാ! ഈ പാവങ്ങ 

ി 

നി 



മ മി 

ജും മനുഷ്യരല്ലേ. മ൯ഷ്യരെ മൃഗപ്രായമാക്കിത്തിത്ത ജാ 

തി എത്ര ഭയങ്കരം. അനേകനൂററാണ്ടുകള്കായി ഹിന്ദുമത 

ത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജിവിക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങമെ പിന്നെ 

യും പിന്നെൌഴും ചവുട്ടിതാരകയല്ലാതെ ഒന്നു നിവനു നി 

ലുപുവാനായ് അതെ, മററ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഭയബ്പ്പുടാ 

തെ തലഴഷുയത്തി നില്ുചൃവാനായി ആരും ഒരു സഹായ 

വും ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഗോക്കുക ജാതിയുടെ പൈശാചിക 

ത്വം. അഗേകകോടി ഭാരതസന്താനങ്ങസ ലോകത്തിലെ 

പറയരായിതീന്നിരിക്കുന്നു. പൃവികന്മാര് സമ്പാദിച്ച അ 

നര്ഫങ്ങജായ പിദ്യാസവ്പത്തും യശസ്സറമ്പത്തും ആത്മിക 

ശക്തിയും ഫ്ഠില്പാം നഷ്ടമാക്കി പേപ്പുട്ടികമെ പ്പോലെ തത 

മ്മില് കടികൂട്ടുന്നതിന്” ഇടയാക്കുന്നതും ഹിന്ദുസമുദായ 

ത്തെ നിത്യവും ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരി ന്നതും ജാതിയ 

ല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ളതാണി ജാതി? കണ്ടാല് അറിഞ്ഞുകൂ 

ടാ തൊടുപാനോം കേഠാക്കുവാനോ, ഘ്വാണിക്കുവാനോ 

മഥേറതെങ്മിലും ഇന്രിയദ്വാരാ അനുഭവപ്പെടുത്തുപാനോ 

സാധിക്കാത്ത ഒരു ദുവ്യാസന മാത്രമല്ലാതെ അതില് ഒന്നും 

ശേഷിപ്പില്ല. ഒരാമൂംതന്നെ അതിനെ യഥാത്ഥ്ത്തില് 

ബെഫഹുമാനിക്യൊ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏ 

ററവും കുലിനനും ഭക്തനുമായവ൯പോലും അതിനെ പ 

ലവിധത്തില് സ്വസരകര്യങ്ങറാക്കുപേണ്ടി നിഷേധിക്കു 

ന്മ. അതില് ഒരു സത്യവും ധമ്മവും ഇല്ല. അതു എല്ലാ 

സത്യത്തിനും എല്ലാ ധമ്മത്തിനും വിരോധമായ ഒരു ദൂര് 

ബോധം മാത്രമാകുന്നു. അതു ഏലപ്ലാവരേയും, ഉയനാവ 

യേയും, താഴ് ന്നപനേയും, ഒരുപോലെ അധഃപതിപ്പിക്കു 

ി 



വ 

കയല്ലാതെ ആരേയും പരമാത്ഥത്തില് ഉല് കൃഷ്ടരാക്കുന്നി 

ല. ൭ ല് കൃഷ്ടരായവര്കൂടി ജാതിബൃദ്ധിയാല് മനുഷ്യധ 

മ്മങ്ങളെ വിസൂരിക്കയും സ്വസഹോടരതഞ്ങ മെ മദിയ്യും 

സമുദായത്തേജും, രാജ്യത്തേയും ക്യിപ്പിക്കസും അവരവ 

ക്ട് ദുഷ്ട്ിത്തിയും ആത്മനാശവും വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

പ്യോമോഹമാനം സുഖത്തില് _പര 

ക്ഷേമത്തില് വിപ്രിയമാനും, 

പാമരചിത്തം പുകത്തെു _ പൊങ്ങും 

ധൂമമാമിഷ്യാ താന് ജാതി. 

സ്വന്തകടടംബം പിരിക്കും_അതുത് 

ബന്ധുക്കളെ വിഭജിക്കും 

ഹന്ത! വഗ്ഗുങ്ങാം തിരിക്കും__പക 

ചന്ത്യമായ ലോകം മുടിക്കും.?? 

ജാതികൊണ്ടു് ഒരുപയോഗം മാത്രമേയുള്ളു. പാവ 

ങ്ങളെ _നാം കൈകൊടുത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ടതായ പാവഞ്ങ 
തൂ ചവുട്ടിതാ വാനും ദ്രോഹിക്കുവാനും അവരുടെ എ 

ല്ലാ മേന്മകളും സ്ഥിരമായി തടയുവാനും, അവരുടെ ആ 
വകാശങ്ങളേ യും സ്വാതന്ത്രപ്യത്തേയും ിഷേധിക്കുപാനും, 

നാം സ്നേഹിച്ച് അടുപ്പിക്കേണ്ടപരെ ആട്ടി ഓടിക്കുവാനും 

മാത്രം ജാതിബോധം തുപപയോഗപ്പെടുന്നു. ഹാ! സ്വാത 

തത്ര ത്തിനുവേണ്ടി ജിപിക്കേണ്ട മനുഷ്യ൯ അടിമത്വമായ 
ജാതിയെ പരിപാലിച്ചു അവനവന്േറയഷും മറവ൮ള്ളവരു 

ടേയും സ്വാതന്ത്പ്യബോധം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഹാ! സമഭാ 
വനയെ പുലത്തേണ്ടവ൪ സജംല്ലപമാത്രങ്ങകായ ഉച്ചനിച 

ത്വങ്ങളെ ആരോപിച്ചു അയ്യ്യോന്്യം തല്ലി പിരിയുന്നു. 
& ലാ 



ലൂ ക 

ഹാ! സാഹോഭയ്ുത്തില് വിശവസികേണ്ടെ മനുഷ്യര് ജാതി 
പിശാചിനെ ആരാധിച്ചു ഉ ന്മത്തരായി പരഹിം സയില് 
സ്വസായൂജ്യത്തെ കാണുന്നു. ഈ അന്ധഷിശ്വാസത്തില് 
നിന്നു _ വെറും അനത്ഥസങ്കല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ജാ 
തിയിൽ നിന്നു, ഏതുവിധം മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാഞ്ഞുന്നാ 
ലോപിച്ച് ഗരുദേച൯ തന്െറ വേലകം ഓരോന്നായി 
ആരംഭിച്ച. 

മുഹമ്മടിയര്, കൃസ്ത്യാനികറം, ബുദ്ധമതക്കാര് മുത 
ലായ ധമ്മഭടന്മാരുടെ ശക്തീയില്നിന്നു് രക്ഷപ്പാപിക്കാ 

നും, വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാതന്ത്രപ്യബോധം മുതലായ സം 

സ്ത്രാരസ്മര്യന്മാരുടെ പ്രകാശ ത്തില് ജീപനാശത്തെ ഭയപ്പെ 

ട്ടം എല്ലാപരേയും ഒരുപോലെ കബളിപ്പിച്ചു നടന്നിരുന്ന 

ജാതിക്കോമരം ഒരിടത്തും രക്ഷയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോറം 

ദൈവത്താല് പരിത്ൃജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളില് ക 

യഠിയൊങ്കിച്ച അജ്ഞന്മാരുടെ ആരാധനാമൃത്തിയായ! 

വാഴചന്നതിഴെ നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള ക്രേദ്രങ്ങളില് നി 

ന്ന? അവനെ പുറത്തു ചാടിക്കുവാന് ഒന്നാമതായി ഗുര 
ദേവ൯ തീച്ചയാക്കി. ക്ഷേത്രങ്ങജിലും മററും ഒളിച്ചിരു 

ന്ന് പറഠിക്കാനുല്ലാതെ പുറത്തുപന്നാല് ജറതിക്ക് ഒരിട 

ത്തിലും ആശ്രയമില്ലെന്നറിഞ്ഞു' ജാതിയില്ലാത്ത ക്ഷേത്ര 

ഞം നിമ്മിക്കുവാ൯ ഗുരുദേപന് നിശ്ചയിച്ച. മനുഷ്യയരു 

ടെയിടയില് പോയാല് ജാതി ബാധിക്കാതിരിക്യില്ലെ 

ന്ന പിചാരിച്ചിട്ടോ എന്നു തോന്നുമാവ ഒന്നാമത്തെ ക്ഷേ 

ത്രം മനുഷ്യവപാസമില്ലാത്ത കാട്ടിലാണു? പ്രതിഷ്ടിച്ചത്. 

അരുവിപ്പത്തുള്ള ആ വിശേഷപ്പെട്ട നടിയുടെ സമീപ 

ത്തു ഒരു പാറക്കു ചുറവം പല ദിക്കുകളില് നിന്നും വന്നു 



ക. [ 

ചേനിട്ടുളള അനേകം ഭക്തജനുങ്ങറാ ഈശ്വരനാമോച്ചു? 

രണമഞ്ങങ്കാല് പ൯കാട്ടിലെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചുകൊ 

ണ്ടി തിക്കിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപരുടെ മദ്ധ്യത്തില് ടീപ്യ 

മായ മുഖകാന്തിയോടു ടിയ ഒരു യുവയോഗി! മുപ്പുകൈ 

കളൂോടുകൂടി കണ്ണൂടച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു നിലൂചന്നു. മണ 

റം ഓരോന്നായി കടന്നുപോയി. നേരം വരെയാ 

യെങ്കിലും ആ യോഗിവപയു൯ ഡിഷ്ടയില് നിന്നു ഉണുരാ 

തെ നില്ലുന്നതുകണടിട്ട് ജനത്മറം ഭശതിപരവശരായി തു 
ടരെത്തുടരെ ഉച്ചത്തില് കിത്തനത്ങറം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി. 

ഗരുദേവനന്െറ നേത്രങ്ങളില് നിന്നു ധാരധാരയായി സ്നേ 

ഹബാഷ്ട്ം ഒലിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ട. ആ സമയം 

ആകാശം ഇടിമിന്നല് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രഭാപൃരത്താല് 

ജാഭുപല്യമാകയും തത്ക്ഷണം ധ്യാനത്തില് നിന്നുണന 

ഗുരുദേപന് വെറും പാഠപ്പൂറത്തു് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠ 
നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രപ്പണി ആദ്യം യിലഫിച്ചല് 
പ്രതിഷ്ഠക്കമുഷ്വ തന്നെ ജാതിപ്പിശാച് അതിനുജ്ളില് 
സ്ഥലം പിടിച്ചെങ്കിലോ എന്നു്” പിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം 
വെറും പാറപ്പുറത്തു പ്രത ഫ്ര നടത്തിയതു”. ആ പുണ്യ 
സ്ഥലം പിന്നീടു് ക്ഷേത്രം. മഠം മുതലായ സ്ഥാപ നഞ്ങ്ലു 
ടെ നിമ്മാണത്താല് കൃതാത്ഥതയെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്ത. 
ജാതിഭയാകലരായ സവജനങ്ങറാക്കും അതൊരു ആശ്രയ 
സ്ഥാനമായിത്തുട ങ്ങി. 

ഷ്മോതിഭേദം മതദ്വേഷം 
ഏതുമില്ലാതെ സവരും 
സോദരത്വേന വാഴുന്ന 

മാതൃകാസ്ഥാനമാമിതു”.? 

0 



എന്നു ഗരുദേപന് ആ പ്രദേശത്തെ അഷഗ്രഹിക്ക 

യും ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ടയുടെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യത്തെ പ്രത്യ 
ക്ഷമാക്കഴഷും ൭ യ്ക്കു. 

നി 

ജാത്ൃന്ധയായ ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ മാതാപിതാ. 
ന്മാര് അരുവിപ്പുറത്തു ഭജനത്തിനായി കൊണ്ടു ചെന്നു. 
അമാനുഷശമക്തികള്ോടടകൂടിയ ഗരുദേപനന്െറ അനുഗ്രഹ 
മുണ്ടായാല് കാഴ്ചകിട്ടം എന്നു വിശ്വസിച്ചാണ് അപര് 

വന്നിരുന്നതു. ആ* സമയം ഗരരുദേവന് സ്ഥലത്തുണ്ടായി 
രുന്നില്ലെങ്കിലും കുട്ടി ക്ഷേത്രനടയില് തൊഴുതു കൊണ്ടു നി 

ന്നപ്പ്യോഠം ഗുരുദേപന് വന്നു കണ്ണുതറന്നതുപോലെ കുട്ടി 

ക്കു തോന്നുകഷും കണ്ണൂകറംക്കു കാഴ്ച,ലഭി ക്കയും ചെയ്തു. നാ 

നാദിക്കുകളില് നിന്നു് സ്വാമികളെ അന്വേഷിച്ചു” ജന 

ഞ്ങ0ം അപിടെ പെന്നുതുടങ്ങി. രോഗം ശമിപ്പ്റിക്കയും 

ഭൂതങ്ങളെ. ഒഴിക്കയും, ഉപദേശം നല്യ,കയും, ശാസ്രൂങ്ങം 

പറഞ്ഞുകൊടുക്കയൂം മറവുപപകാരത്തില് സാധുക്കളെ അ 

നുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ഗരുദേപ൯ പത്തിച്ചു. അ 

തിന്നുശേഷം നാല്പതു വഷത്തോളും ലോകസേവാനിരത 

നായി അനേകസ്ഥലത്മില് സഞ്ചരിച്ചു” അനവധി 

ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചും കരിന്ൂജാലക്കാരനെ 

പ്പോലെ സാന്തിഭ്ധയത്താലം സങ്കല്പത്താലും മാത്രം നിഷ് 

പ്രയാസം നിരവധി ധമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിമ്മാതാവാ 

യിത്തിന്ന ഗരുദേഖനന്െറ വൈഭവം ധാ 

റും വിസയാവഹമായിത്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ ആക്കു സാ 

ധിച്ചിട്ടണ്ട്'. ഇനി ആക്ക സാധിക്കും. ഒരിടത്തു ഒരു വ 



ടം റ 

ലിയ ക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥലം നിണ്ണഷിച്ച് പാരപ്രമാണി 

കമുടെ ഒരു കമ്മററിയില് ഭാരമേല്ലിച്ചു' ഗരുദേപ൯ ശിവ 

ഗിരിയിലേക്കു മടങ്ങി. പ്രമാണികഠം എത്രയെല്ലാം പ 

രിശ്രമിച്ചിട്ടും ആവശ്യമുള്ള പണം പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല. 

പണി തുടരുപാ൯ പിഷമമായിത്തിനു. ഇനിയും വള്രെ 

അധികം പണം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തര് ചെയ്യാം. ഒരു 

ഭക്ത൯ ശിപഗിരിയില് ചെന്നു ഗുരരുദേപനോട” സങ്കടം 

ഉ.ണത്തിച്ചു. ക്ഷത്രംതന്നെ ക്ഷേത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കും. 

ഒരു ഭണ്ഡാരം വയ്യണം.?? എന്നു ഗുരുദേപന് മന്ദഹസി 

ച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കാണൊിക്കപ്പെട്ടി നടയില് വെച്ചു 

ടിചസംമുതല് നിറഞ്ഞുതുട ങ്ങി. പണം ഒരു കുറവും ഇല്ലാ 

തെ നടയില് എത്തി ക്കൊണ്ടിരുന്നു. മറെറാരിടത്തു' ക്ഷേ 

രൂപ്പണി ആരംഭിച്ചപ്പ്ോറം ഒരു കാണിക്കപ്പെട്ടി നടയില് 

വെച്ചു ഗരുദേച൯തന്നെ ആദ്യമായി ഒരുറുപ്പരിക അതി 

ലിട്ട. ജനങ്ങളുടെ സംഭാവനകംകൊണ്ടട് പെട്ടി ദിചസ 

വും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രപ്പണിക്ക് ആവശ്യമായ 

അനേകായിരം ഉറുപ്പിക അതില് വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. 

ഇപ്രകാരം ഗുരുദേവന്െറ അനുഗ്രഹശക്തിയാലാണു് നാം 

കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും, മഠങ്ങളും, വിദ്യാലയങ്ങളും, സ. 

ത്തൃക്കമും ഉണ്ടായതു”. മറെറാരുപ്പകാരത്തില്യം അചയെ 

ഉണ്ടാ ഒവാന് ആ സാധുജനതക്കു' സാധിക്കയില്ലായിരു 

ന്നു. വടക്നിന്നു മംഗലാപുരം മുതല് കണ്ണൂര്, തലശ്ശേ 

രി, കോഴിക്കോട്ട്, പാലക്കാട്. തൃശ്ശിപപേരൂര്, ഇരിങ്ങാ 

ലക്കുട, പെരിത്രോട്ടകര, ആലുവ, പള്ളുരുത്തി, ചെറായി, 
മുത്തകുന്നു, ചേത്തല, വൈക്കം, കോട്ടയം, കുമരകം, വ 



പ ക 

ക്ലെ, വക്കം, കുജത്തുര്, കുന്നുംപാഠം അരുവിപ്പുറം, കോ 

ട്ടാർ വരെ മലയാ ദരെയുടെ ഒരററംമുതല് മറെറ അററം 

കവിഞ്ഞു” സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ധമ്മസ്ഥാപയത്ങം 

കൊണ്ട് അനേകചക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മതകായ്ുങ്ങളും, 

അവയോടുചേന്൯് ലൌകികമായ അഭ്യന്നതിയും സാധ! 

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഗുരുദേവന്, 

്മനൃക്കു ഗണം ചെയ്യതിനായുസ്പ വപൃസ്സം 
2) റി സ്പ സ്പ 

ൂ പി ചി ധന്ദൃത്വമൊടത്ങാത്മ തപസ്സും ബലിചെയ്വു. 

പാമരജനങ്ങഥം ഈശ്പരനെറ പേര് പറഞ്ഞും ഹീം 

സ ചെയ്യുന്നു. പരമ്വരാസിദ്ധങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസ 

30൦ മാറവ൮പാന് പ്രയാസംതന്നെ. എത്ര കാജിക്ഷേത്ര 

ത്രങ്ങളില്, എത്ര കാവുകളില് ആഴു”, കോഴി മുതലായ മ്! 

ബടാപ്പാണികളമെ പ്രാകൃതര ബലികഴിക്കുന്നു. രക്തത്തി 

സെറയും മദ്യത്തിനെറയും ലഹരിയില് മനുഷ്യര മതിിമറ 

ന്ന് എന്തെല്ലാം നിചപ്പവൃത്തികഠം ചെയ്യുന്നു. പാമ്പി 

ഗെ പാല് കൊടുത്തു് പജത്തിയാലും തരംകിട്ടുമ്വോഠം അ 

തര് കടിക്കുന്നതു പോലെ ടുമ്മൃത്തികമകെ ബലികമ്മത്ങ 

മാല് ആകഷീിച്ചു തൂഫ്ലിപ്പെടുത്തിയാല് അവ മനുഷ്യരു 

ടെ ദേഹവും ഗേഹവും ആആ പാസസ്ഥാനങ്ങളാക്കിത്തി ക്കു 

ന്ന. ദുര്ദ്ദേപതകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങഥം ക്രമേണ വദ്ധിക്കയ 

ല്യാതെ കുറയുകയില്ല. നി!ചമായ ആരാധനകറം ചെയ്യുന്ന 

പര് ക്രമേണ അധഃപതിക്കയല്ലാതെ ഉ ലുംഷിത്തെ പ്രാപി 

ക്കയില്ല. ബുദ്ധിയും പരിഷ്ടാരവുമുള്ള. ജനങ്ഒധം ആരും 

തന്നെ പ്രാണിഹിംസ ദൈപായുഗ്രഹം സമ്പാദിക്കാനുള്ള 



നം 

മാഗ്ലുമായി പിചാരിക്കുന്നില്ല. മതാ പായൂന്മാര് എല്ലാവ 
പ 0 0 [ 

രും അഹിംസറധമ്മത്തെയാണു് ൭ പദേശിച്പിട്ടള്ളതു . 

ഫ്ീന്നാലും പാവങ്ങറം അറിപില്ലായ്ക്കമൂലം ഇപ്പോഴും മുഗ 

ബലിയില് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ ഹൃദയം 

കഠിനുമാഡിത്തിരുന്ന തു പോലെ അധമമായ കമ്മങ്ങറംമൃ 

ലം ദൂര്മ്മൃത്തികളെ സേപിക്കുന്നപര് ദുഷ്ടന്മാരും ്രോഹിക 

ജ മായി മാവൃന്ന. ഇതെല്ലാം വി ചാരിച്ചു' ഗുരുദേവന് വ 

ജരെ മനസ്താപപ്പെട്ട. 

മേരു പിഡയെറമ്പിനും പരു_ 

ത്തരയതെന്നുള്ള നുകമ്വഷും സദാ 

കരുണാകര! നല്കു ളജില് നിന് 

തിരു മൈവിട്ടകലാത്ത ചിന്തഷും?. 

എന്നു” സാധുക്കകുടെ ഗുണത്തിനായി ഗുരുദേപന് പ്രാത്ഥി 
ചു. സഞ്ചരിച്ചു സ്ഥലങ്ങജകിലെല്ലാം ജിവകാരുണ്യത്തെ 

പുറഠി ജ നഞ്ങറംക്ക്” ഉപദേശം ഒ ലയ്ക്കു, 

“:എല്പാപരുമാത്മ സഹോദരതെ_ 

ന്നല്ലെ പറയേണ്ടതിതോക്കുകില് നാം 
കൊല്ലന്നതുമെങ്ങനെ ജിപികമ്കെ 
തെല്ലും കൃപയററു ഭൂജിക്കയതും. 
കൊല്ലാഷ്ണ്്ലചന് ഗുണമുള്ള പുമാന് 

അല്ലാഷ്ണില് മൃൂഗത്തൊടു തുല്യനവ൯ 
കൊല്ലന്നപനില്ല ശരണ്ൃതമ 

“ഒററല്പാ വക നന്മയുമാന്ിടിലും.5 

(ഗുരുദേവന്! 



പ 

ഇപ്രുകാരമുളള ഉ പദേശത്ങളാല് ജനങ്ങമെ ഹിംസ 

കളില് നിന്നു പചിരമിപ്പിച്ചു. അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളില് ബ 
ലി നിത്തല്ചെയ്തു. ഹിംസാടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങറം 

പൊള്കിച്ചുമാററി സാത്വികാരാധനക്കുളള ദേപാലയങ്ങറാം 

നിമ്മിച്ചു. കാരുകമും കാടുകളും വെട്ടിനിക്കി ഗൃഹപരിസ 

രഞ്ങറം ശ്രദ്ധമാക്ഭകവാ൯ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചെമ്പ 

ഴന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നതും ചെറുപ്പകാലത്തു ധ്യറനവൃതാടി 

കറഠംക്ക് ൭ഒപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ മണക്കല്. കാജിക്ഷേ 

തരത്തിലെ അധമാരാധനകം നിത്തുകയും കാളിപിഗ്രഹ 

ങ്ങളെ എടുത്തുമാററുകയും ലെയ്തു. അതിന്നുടുത്തദേശത്തു 

തന്നെ മുന്നുനൂഠറാണ്ടോളും പഴകമെണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാ 

ിക്ഷേത്രത്തില് ചെന്നു” അധമപൃൂജകാം നിത്തുവാനായി 

ജന ങ്ങമോടു പറഞ്ഞപ്പ്യോഴഠം വൃദ്ധന്മാക്ക് അത്ത് സമ്മത 

മായില്ല. ഗുരുദേവന് മനഃസ്പാപത്തോടെ ഒനും മിണ്ടാതെ 

ഇറങ്ങിപ്പ്യോയി. കുറച്ചുദിപസം കഴിഞ്ഞു നട തുറന 

പ്പോഠം അനേകം കാലമായി കേടുകൂടാതെയിരുന്ന കാളി 

പിഗ്രഹം ചിതല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് ജനങ്ങറം ഭ 

യാകലരാകഷും ഗുരുദേപനെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി കല്പന 

പോലെ ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആക്ഷേ 

ത്രത്തെ പൊജിച്ചുകളഞ്ഞു ഹിംസയില്ല്ാത്ത ഒരു പൃതിയ 

ക്ഷേത്രം ഗുരുദേപന് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. ആ പ്രദേശ 

ത്തെ ജനങ്ങ വലിയ ഭക്തന്മാരായിത്തിരുകയും ഗുരുടേ 

വ൯ വജകരെക്കാലം അവിടെ താമസിക്കയും ചെയ്തു. 

ഒരിക്കല് ഒരു ഭക്ത൯ കോഴിക്കുപകരം വേറെ എന്തു 
ാ 2 

ബലികഴിച്ചാല് കൊള്ളാമെന്നു ഗുരുദേപനോടു ചോ 



റ് 
ന) 

ടിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കാരണംപ്യത്തെു മൃുഗബ്ബലിയെ റുഡാ 

ധൂകരിപ്പാ൯ ശ്രമിക്കുന്നപമ്മോടു ബഭായിരുന്ന. അനിഷ്ടത്തെ 

പ്രത്യക്ഷമാക്കികെടാണ്ട ്േകാഴിവെട്ടന്നപനെറ മകനെ 

കൊടു ത്താലെന്താണു ?? എന്നായിരുനു ഗുരുദേവ൯ ചോ 

വ ടിച്ചതു. 

ഹിംസയെപ്പ്യോലുള്ള മറെറാരു ' പാപകമ്മമാണു* 

മദ്യപാനം. ബൃഭ്ധികെട്ട മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഭയങ്കരമായ് 

ഒരു ജിപിയില്ല. അപന് എന്തും ചെയ്യും. സ്വന്തം ഭാര്യ 

യേഷ്ം മക്കടേയും വെട്ടിക്കൊല്ലം. പുരഷ്ക്തു തിവെയജ്ക്കുന്നതും 

കിണററില് ചാടുന്നതും മറവും അവനൊരു വേരഷ്ചോക്കാ 

കുന്നു. ബുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ ക്രൃരമൃഗത്തിന്ത്* 

സമനാക്കുന്ന വിഷമാണ് മദ്യം. എത്ര കൊലപാതക 

ങ്ങറം, എത്ര മറവുവിധത്തിലുമള അക്രമഞ്ങറം മദ്യപാനം 

മുലം നടക്കുന്നു. എത്ര സ്ര്രികളൂം കുട്ടികളും മദ്യപാനിയായ 

ഗൃഹനായകനെറ ഉപ്ര്രപം സഹിക്കാന് സാധിക്കാതെ! 

കിണററില് ചാടിഷും മറവും ആത്മഹത്യചെയ്യുകയോ നര് 

കതുല്യമായ ജീവിതം ഖല്ലുപിധത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുകയോ: 

ചെയ്യുന്നു. നാടിനും വിട്ടിനും നന്മചെയ്യുവാ൯ സാധിക്കു 

ന്നവരും വിദ്യയും ധനവുമുള്ള വരുമായ എത്ര യോഗ്കൃന്മാര്, 

മദ്യപ്പാനാസക്തിയാല് ഗതീ!കെട്ടപ്ചരായി ലോകപരിഹാ. 

സത്തിന് പാത്രുപാന്മാരാകന്നു. മദ്യപാനത്തില് നിന്നു, 
മറെറല്ലാപാപങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അസത്യം, ഹിംസ, സ്പ്േ. 
യം, വ്യഭിചാരം മുതലായ പാതകത്ഥഠാക്ക് മദ്യപാനം, 

വഴികാട്ടിയാകുന്നു. ഈ ഭോഷങ്ങളെപ്പററി ചിന്തിക്കാതെ 

പാവങ്ങം മദ്യവിക്രയം അവരുടെ കലധമ്മമായി വിചാ 
% 0 



എ ടിം. 

രിച്ചു മറ൨ തൊഴിലുകക്കില് ഏ്റെടാതെയിരിക്കുന്നു. ൧ 

വിധമുള്ള അന്ധപിശ്വാസങ്ങളേയും സികൃഷ്ടജീവിതത്തേ 

യൃംപററി ചിന്തിച്ചു ഗരുദേപന സാധുക്കളൂടെമേല് അ 

ലിപൃതോന്നി. അവരെ ഈ അഗാധമായ വിപത്തില് 

നിസാം രക്ഷിക്കുപാ൯ തനെെറ ആത്മശക്തിയെ പല അ 

വസരത്തിലും മ പയോഗിച്ചു. അടൂത്ത വരുന്നപരോട്ട് 

മദ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷത്തെപ്പുററി പറയുക പതിപായി 

രുന്നു. “മദ്യം പിഷമാണ്ട് ; അതുണ്ടാക്കരുതു , കൊട്ടുക്കര 

തക്, കുടിക്കരുത് ; ചെത്തുകാരനെറ 
ദേഹം നാറും തുണി 

നാവം. വീടു നാവം, അവന് തൊട്ടതെല്പാം നാവം?” എ 

ന്നൊരു സന്ദേശം ഗരുദേവന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ച 

ത്തത് ഒരു മഹാവ്യാധിയാണ്ട് . ഒരവയവത്തിന കുഷ്ടരോ 

ഗമുണ്ടായാല് ദദഹംമുഴുവ൯ അതു ദുഷിപ്പിക്കുന്നതുപോ 

ലെ പിലര് ചെത്തുന്നതുമൂലം സമുഭായം മുഴുപന് കെട്ട 

പോകന്മാാ എന്നു” മറെറാരവസരത്തില് ഗരുദേവന് ക 

ല്പിക്യുണ്ടായി. ട്രേചറെ ഉ പജീിവനമാഗ്ും ഇല്ലാത്തതു, 

ടണ്. ഷെത്ന്ന്താാം ന്നാ 

പ്പ്യോഠം 44ചൈത്തിനുള്ള കത്തി നാലാക്കിയാല് ഓരോ ക 

ഷണംകൊണ്ടു മുടി പടിക്കുവാറരള്ള ഓരോ കത്തിയൂണ്ടാ 

കദം. അതുംകൊട്ഴ്ട് ടക്കുന്നതായിരിക്കും ചെത്തുന്ന 

തിനേക്കാഠം മാനം” എന്നു് ഗരുദേപന് കല്പിച്ചു. അനേ 

ക മദ്യപാനികറം ഗരുദേഖസന്നിധിയില് വന്നു മദ്യം 

മ പയോഗിക്കയില്ലെന്ന്' ശപഥംചെയ്ത്” സദാചാരതപ്പര 

ന്മാരായിത്തിന്നിട്ടുണ്ടട് വരെ ജനങ്ങറം ചെത്തുനിത്തി 

മാനമുള്ള മറവു തൊഴിലുകളില് ഏപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു മദ്യനി 

1) 



രം 

രോധന പ്രക്ഷോദണം രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു ഗവമ്മേ 

ണ്ടുകളുടെ കണ്ണൂ തുറന്നു. 

അരുവിപ്പുറത്തു മഹാ രേക്രമിയായ ഒരു മദ്യപാനി 

യുണ്ടായിരുന്നു. ഒല്ദിവ്സം ജ നൃങ്ങറം അവനെപ്പുറ: റി 

ഗരുദേവഗോട്ട്” സങ്കടം പറഞ്ഞു. മജ്യപാനിയെ വില്ലി 

വരുത്തി ഒരു വൃത്തം പരച്ചു് അതിന്നു ള്ളില് നിത്തി ഗുരു. 

ദേവ൯ ഇപ്രകാരം .പറഞ്ഞു. ളും ശ് 

“ഇപ്പോഴും ചാരായം കുടിക്കാറുണ്ടോ?” 

ണ്ടു റ? എന്നു” അവന് പറഞ്ഞപ്പ്യോഥം 

“:ഇപ്പ്രോറ്റം കുടിക്കാമോ കാണട്ടെ? ”, 

എന്നു പറഞ്ഞു” ഒരു് കുപ്പിയില് പച്ചുവെള്ളം വരുത്തി 

അവനുകൊടുത്തു. അതു അവന് കുടിച്ചപ്പോറം മുമ്പ കു 

ട്ടിച്ചിരുന്നതുംകൂടി ഛര്ദ്ദിച്ചു പോകയും അതിനു ശേഷം. 

മദ്യം സേവിക്കുവാന് ശ്രമിച്ചാല് അപന് ഛര്ദ്ദി ആരംഭി 

[റും മദ്യം തിരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാന് നിര്ബ്ദന്ധിതന്റാക 

“യും ചെയ്തു. മഠെറാരവസരത്തില് ഒരു ചെത്തുകാരനെ 

വിളിച്ചു് മേലാല് ചെത്തരുതെന്നും വേറെ വല്ല തൊഴി 
ലും നോക്കണമെന്നും ഉപദേശി ഗുരുദേപ൯ ആപ്പ 
ദേശം വിട്ടപ്പ്യോം രു ട് ചെത്തുവവാ൯ 

പുറപ്പെട്ട. കത്തിയമായി തെങ്ങിന്മേല് കയറി മഭ്ധ്യത്തില് 
എത്തി യപ്പ്യോഠം അനിന് കയവവാനും ഇറങ്ങുലാനും സ്പാ 

ധിഭഓാതെയായി. അവിടെയിരുന്നു നിലപിജളി തുടങ്ങി. 
ജനഞ്ങ0ം ഓടിവന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണടിവന്നു. 
അതിന്നുശേഷം അവന് ചെത്ത് മ.പേക്ഷിച്ചു. ഇഞ 
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നെയ്യുള്ള മ പദേശങ്ങാലും പ്രവൃത്തികകാലും അനേകം 

ചാവത്മമെ ദാരിദ്ര ൃ ത്തില് നീന്നും പാപത്തില് നിന്നും 

രക്രിച്ചു. 

സാധുജന റം  പുരവിറവം വം അനാവ 

ശ്യമായ സദ്യകളും കമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നതു് നിത്തുവാ൯ം 

ഗുരുഃ ദപനെറ ഉപദേശന്ദറം ചാരണമായിത്തിന൯. തിര 

ണ്ടുകമി, പുള്കികുടി, താലികെട്ട് മുതലായ നിരത്ഥകങ്ങ 

ഒറയ ആചാരത്മമൊെ കാരോന്നായി ജഹങ്ങാം ൭ പേക്രിക 

തുടങ്ങി. ഒരു ധനികന്റെറ പിട്ടില് താലികെട്ട്ടിയന്തിര 

ത്തിന് എല്ലാ ഏപ്പ്യാടുകളുംചെയ്ക്് “ജനങ്ങ വന്നുകൂടി 

യിരുന്നു. അധികം പണം, ചെലവു ചെയ്തു് നിമ്മിച്ചിരു 

ന്ന വിശാലമായ കല്യാണുപ്പുന്തലില് , അനേകം അതിഥ! 

ക€0ഠ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.. അലങ്കാരങ്ങളിലും . വാദ്യ 

ഫോഷങ്ങളിലും പിനോടങ്ങളിലും രസിച്ചുരകൊണ്ടു് അവര് 

മുഹ്ുത്തത്തെ കാത്തി രിക്കയായിരുന്നു. ം കല്യാണക്കുട്ടികറം 

യഥാ: സ്ഥാനത്ത് പന്നിരുന്നു.. മുഫ്ത്തം തരടട കാറായി: 

അപ്പ്യോഗം ഗുരുദേവന് മുന്നറിവുകൂടാതെ ആ സദസ്സ്റില് 

കയറിച്ചെന്നു. ഫ്ീല്ലാവരും എണീഠവു അദ്ദേഹത്തെ ബര 

ഹുമാനിച്ചു. ::കെട്ടുകല്യണം ആവ ശ്യൃമുള്ളതല്ല. നിങ്ങ 

മുടെ ഗണത്തിനായിട്ടാണ് നാം പറയുന്നത്ര. നമ്മുടെ, 

വാക്കില് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില് അതുകൂടാതെ കഴിക്ക 

ണം. എന്നു ഗുരുദേവന് അരുളിച്ചെയ്യും എഎല്ലാപരും 

മ പദേശത്തെ ഭക്തിപുരസ്സരം സ്വീകരിച്ചു കെട്ടകമ്മം 

ഹടത്താതെ ളി: 
ഒലയ്ക്കു. ഗുരുദേപ൯ കല്യാ 

ണക്കു്ടിക ഉളു പിളിച്ചു് രവക്ട പൃഷ്ടം; ടു ത്തനുഗ്രഹി 
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ലയ ആരകത്തേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. ഈവിധമുള്ള സ്നേഹപൃ 

വമായ പ്രവൃത്തികകാല് ജനങ്ങളുടെ നാനാമുഖമായ നന്മ 

കറക്കും അടിപ്ൃദ്ധിക്കും അവരെ അഹതയുള്ള, ജ.വരാക്കി 

ത്തിത്തു. റ 
നാ ഉണ്ടെന്നു് വി ചാരിക്കുനസനതാണ 

അബദ്ധം? എന്ന് ഗുരുദേപന് എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജിപിതം ഈ പരമാ 

ത്ഥത്തിന്െറ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നും ഏററവും താഴ്ച? 

പ്പെട്ട പര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ട കുട്ടികളെ ഗുരുദേപന് എടുത്തു 
വളത്തുകയും, അവരെ മഠത്തില് താമസിപ്പറിക്കയും ക്ഷേ 

തരങ്ങളിലും, പോകുന്ന മറെവല്ലാ ദിക്കിലും കൊണ്ടുപോക 

യും, അവരെക്കൊഴട്ട് തയ്യാര് ചെയ്യിച്ച ആഹാരം താന് 

ഭൂജ്ിക്കയും, വരുന്നവക്കെല്ലാം കൊടുക്കയും, ഇങ്ങനെയുള്ള 
ചെറിയ പ്രവൃത്തികളാല് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് നിന്നു” 
ജാതി പപിന്ത അകറ൨കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുഭദപന് വി 

ങ്ങി. ഗുരുദേഖന്െറ ജിപിതമാഹാത്മ്യം അനേകലക്ഷം 
ജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ പന്ഥാവുകളിലേക്ക് ഉല്ലതിഷ്ണു 

കളാക്കിത്തിരിച്ചു. 

ക്ഷേത്രപ്രപേശനമില്ലാത്ത അനേകം പാവങ്ങറം 
ഗുതദേപനെ ഭശിക്കുന്നതിനായിട്ട ചെന്നു. അവര കള്ളി 

" ശുദ്ധമായി പോയിരുന്നു. ഓരോരുത്തര് ഗുരുദേവ 
ന്െറ സമിപംചെന്ന നമസ്തരിക്കുപാന് തുടങ്ങി. അപ 
രുടെ ഭക്തിയും സന്തോഷവും കണ്ടിട്ട് ഗുരുദേവനന്െറ ക 
ണ്ണകജില് നിന്ന് ധാരധാരയായി കാരുണ്യബാഷ്ട്ം ഒഴു 
ി ക്ഷേത്രപ്രവേശാനത്തിന് പിരോധികങളായി നോക്കി 
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നിന്നിരുന്നു. സകലരുടേഷും ഹൃദയകാഠിസ്ക്ം ആ കണ്ണൂ 
നിര് തുള്ളികറം കഴുകിക്കളഞ്ഞു. മോല്പവരെ നന്നാക്കാന് 
ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ സാധുക്റൊംക്ക്' ക്ഷേ 
ത്രപ്പപേശനം അ നുവഴിച്ചാല് അവര് നന്നാവും? എന്നു് 

ഗുരുദേപ൯ പറഞ്ഞതു് അവരുടെ ഹൃുദയത്മളില് നി; 

അധികം താമസിയാതെ ആ ക്ഷേതൃത്തില് അവക്കല്ലൊം 
പ്രചേശനം കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 

തന്െറ ഉപദേശം അഅനുസരിച്ചു് പലരും ജാതിപ്യ്യ 

ത്യാസത്ങളെ അവഗണിച്ച് ജിപിക്കുവാ൯ തുടങ്ങിയ 

പ്പോഠം അപരെ പ്പോത്സാഹിപ്പ്റിക്കുന്നതിനായി ഗുരുദേ 

വ൯ ഒരു സന്ദേശം നല്ലി. “മനുഷ്യരുടെ മതം, വേഷം. 

ഭാഷ മുതലായവ എക്ങനെയിരുന്നാലും അവരുടെ ജാതി 

ഒന്നായതു കൊണ്ടു് അന്വ്യോന്യം വിപാഹവും പന്തിഭോജ 

നവും ചെയ്യുന്നതിന്ന് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല? പാ 

ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില് ഉ പരി വിദ്യാഭ്യാസാത്ഥം പോയി 

മടങ്ങിപന്ന ഒരു യുവാവു ഒരു വെള്ളക്കാരി സ്പ്ര്ഷെ പീ 

വാഹം കഴിപ്പാന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സ്വജനങ്ങളുടെ 

വിരോധം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നു” ശങ്കിച്ച് ഗുരുദേവനെറ ആ 

ടുക വിവരം ഉണത്തിച്ചപ്പോറം, ““പിരോധമില്പല്ലോ 

മനുഷ്യരെല്പാം ഒന്നല്ലേഃ ഇവിടെ മഠത്തില് വെച്ചു ഇട 

ത്താം? എന്നു് കല്ലിച്ചുതോടു കൂടി ഫ്ല്പാ സംശയങ്ങട്ടൂം 

തടസ്ഥങ്ങജും തിന്മ. ഒരുദിപസം ശിചഗിരിയില് ആ 

ഹ് കാദ ചിത്തരായ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം കൂടിയിരുന്നു. 

മതവ്യത്യാസമോ, ജാതിവ്ൃത്യാസമോ, വഗ്ശുപൃത്യാസമോ 

ഒന്നുംതന്നെ നോക്കാതെ അവിടെ സമഭാവനയോടുകൂടി 
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വന്നിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ഗുരുദേപനന്െറ സന്നിധാന 

ത്തില് ചെന്നുനിന്നു. വെളള കരാരിയായ ഒരു യൃവതിയ്യം 

പരിഷ്ട്രാരിയായ ഒരു ഹിന്ദുയുവാവും ഗുരുദദപനന്െറ അനു 
ഗ്രഹത്തീിനായി അടുത്തുചെന്നു വണെഞ്ടുന്നു. മന്ദഡ്്ര്. 

പൃവമായ കടാക്ഷത്താല് ഗുരുദേവന് കാണികളുടെ ഹ്ലദ 

യത്തെ കളൂപ്പിച്ചു. വാദ്യഫോഷങ്ങളോടും സന്ദഭോചി 
തങ്ങളായ മറ ചടങ്ങുകളോടുംക്ടടി അവിടെവെച്ചു” ആ 
യുവതിയുപാക്കന്മാര് വിവാഹിതരായിത്തിന്റ. അവരത൭ടെ 

ദാമ്പത്യബന്ധം ജാതിമതവഗ്ലൂവ്യൃയത്യാസങ്ങളെ ഒരേ മാ 
ത്രയില് ഇല്പാതാക്കിത്തിത്തു. ് 

കരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്, 
രെ യോനി, ഒരാഹാരം ഒരു ഭേദവുമില്പിതില് 
ഒരു ജാതിയില് നിന്നല്ലോ പുറന്നീടുന്നു സന്തതി_ പ 
നരസംഘമിതോക്കുമ്പോമ്കൊരു ജാതിയിലു ളള താം. 

(ഗുരുദേവന്) 
ആലുവാ അപദ്ധൈതാശ്രമത്തില് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒര 

' വസരത്തില് ഗുരുദേപന് ഇപ്രകാരം പറത്തു. 
മനുഷ്യനു ജാതിയില്ല എന്നു നാം പറത്തെതായി 

എഴുതിവെയ്ക്കുവാ൯ വിരോധമില്ല. ജാതി ഉണ്ടെന്നുള്ള 
വിചാരം പോണം. അതാണ് വേണ്ടതു”. ജാതി ചോദി 

ക ഭതെതു'" പറയരുത്ത വിചാരിക്കരുത്. ജാതിയെ സൂചിപ്പി 
രുന്ന പേരും ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പാതെ യല്ല 
പേരുകറം വജ രെയുണ്ടല്ലൊ എഴുത്തുകത്തുകളില് ജാതി 
കാട്ടരുത്. അതിന്നു” സക്കാരിലേക്ക് എഴുതി സമ്മതം 



കം ഗ് ഥീ 

വാങ്ങണം മതം ഇഷ്ടംപോലെ പറയുവാനും ഒന്നും ഇ 

ല്ലെന്നു പറയുവാനും സ്വാതന്ത്രപ്യം പേണം. പരിശ്രമ 

ച്ചാല് സക്കാരില് നിന്നു” വിരോധം പായുകയില്ല. ഇങ്ങ 

സ്ലാായായാല് ജാതി തോനെ പോകും. 

മറെറാരവസരത്തില് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, “ജോതി 

യില്ലാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നമുക്കു വിചാ 

രമുണ്ടു് . പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടണ്ടു. ആരും ശ്രമിക്കാനി 

ല. മനു ഷ്യക്കുചേണ്ടി എന്തെങ്കിചും ചെയൂണമെന്നുണ്ടു്. 

ഇപ്പ്യോം എന്താണ്; ഒനം ചെയ്യിട്ടില്ലല്ലോ. ജാതിയി 

ല്യാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണം? 

10 

അത്ഭുതപ്രവൃത്തികഠം 

അമാനുഷികമായ ദിപ്യശക്തികഥം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 

തു അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി വിശാ 

സിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുരുഭേപനെപ്പ്പോലെ ഇത്ര ദ്രീര്ഘകാലം। 

ഇത്ര അധികം അതുദതപ്രവൃത്തി കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ 

ാത്മാവു? ചരിത്രകാലങ്ങങകില് ഉണ്ടായിട്ടണ്ടെന്നു തോന്നു 

ന്നില്ല. ത്യാഗിയായി ഇറങ്ങിയ മുതല് നിത്യയുമെന്ന 

പോലെ ഗരുദേവന്െറ വിസ്മയ നിയ ങ്ങളായ ആത്മീകശ 

തിക ജനങ്ങറാക്കി പല പ്രകാരത്തില് അനുഭവപ്പെട്ട 



ന. 
വി 

കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് തനിക്കേതെങ്കിലും സിദ്ധികളു 

കുള തായി ഗരുദേപന് ഒരിക്കലും പറയുകയോ സിദ്ധിയു 

ടന്നു ബോഭ്ധ്യപ്പെട്ട്്തതവാ൯ മനഃപൃവ്വം അതുദത അം 

പ്രപത്തിക്കയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. “*ഭക്തന്മാരുടെ വിശ്വാസം 

കൊണ്ടു എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു?? എന്നു ചിലരോട് സ 

മാധാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. നിത്യാനു ഭചമായിരുന്ന അവിടു 

ത്തെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്പററി ക്രമേണ ആക്കും വിസ്മയം 

തോന്മാതെയായി. ഗുരുദേവന് അ സാദ്ധ്യമായി ഒന്നം 

ഇല്ല്ലെന്നുക്ളൂ വിശ്വാസം സവസാധാരണെമായിത്തിനുമ. 

ക്ഷേത്രങ്ങജില് ഈശ്വരഭജനത്തിനു പോകുന്നതുപോലെ 

നിത്യവും അനേകജനതഞ്ങറം സ്വാമിദശനത്തിനു പോയി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്വാമിദശനത്താല് അവരുടെ ആഗ്രഹ 

ങ്ങ0ം സാധിക്കയും., രോഗങ്ങറം സുഖപ്പെടുകയും, ദുഃഖ 

ങ്ങറം തിരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കുടിയ 
ഭക്തന്മാക്ട് അവരുടെ പ്രതിക്ഷപോലെയുള്ള അനുഭപ 
ങ്ങടളാല് വിശ്വാസം വഭ്ധിച്ചുവന്നു. സ്വാമിദശരത്തിന് 

പോകുവാന് സാധിക്കാത്തവര് അവരുടെ പിടുകളിലിരു 

നു ഗുരുദേവനെ ഭജിക്കുക പതിപായി. അവക്കും സമാ 
ധാനം ലഭിക്കാതിരുന്നില്ല. ഇഞ്ങനെ അനേകായിരം ജന 
ഞ്90ം ഗുരുദേവനെ ഈശ്വരസമാനനായി സജല്ലിച്ചു 

ആരാധിച്ചു. ഈവിഷ്കും ഭൂലോകജീപിതകാലത്തുതന്നെ 

 ആരാഭ്ധ്യന്മാരായിത്തിനപര് ലോക ചരിത്രത്തില് പളരെ 
അപൃവമാണു് . അനേകായിരം ജനഞ്ങറം ഇന്നും അപ 
രുടെ സകല മേന്മകമും ഗുരുദേവാനുഗ്രഹത്താല് മണ്ടാ 
യതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു ഭശ്തന്മാരായി വത്തിക്കുന്നു. 

ൂ 8 &% [[ 



ന 

മനുഷ്യ്യാപസ്ഥയിലുക്ടായ ഈ ഈ ശ്വരസമായത്വമാണ് 

ഗുരുദേപനന്െറ ജീചിതത്തി ലെ ഏററവും വലിയ അത്ഭുതം. 

അരു പിപ്പൂറത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തു മഴയില്ലാതെ ജ 

നഞ്ങറം മഹാദൂഃഖം അനുഭചി ന്നെതിനെപ്പററി ചിലര് 

ചെന്നു” ഗുരുദേചനോടു” സങ്കടംപറഞ്ഞു. അന്നാണ് 

ഗരുദേപ൯ ഒരു പ്രാത്ഥന എഴുതിക്കൊടുത്ത് ഭക്തിയോ 

ട്ടകൂടി ചൊല്പുവാന് അപരോട് പറഞ്ഞതു. അവര് അ 

പ്രകാരം ചെയ്കുപ്പോറം വഷം ൭ ബടായി ക്ഷാമം തീന്ന ൨0൫ 

അള്ള സംഗതി സുപ്രസിദ്ധമാണ്ട് . | 

തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തില് ഇള നിരഭിഷേ 

കകാലത്ത്് മഴയുണ്ടാകണമെന്നു' ഒരിക്ല് ചില ഭക്ത 

ന്മാര് ആഗ്രഹിച്ചു. മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗുരുദേവ൯ പറ 

ഡുകയും മുഹുത്തസമയം മഴഡു്ടൊകയും ചെയ്തു. 

തൃശ്ശീപപേരൂര് ശ്രീമാഹേശ്വരക്ഷേതൃത്തില് പ്രതി 

ഷ്ട രായി ചെന്നാപ്പ്യോറം മുഫുത്തം ഒന്നും നോക്കാതെ 

രണ്ടുമണിക്ക് മഴയുണ്ടാകും അതാണു് മുഹുത്തം എന്നു 

പറഞ്ഞി ഗുരുദേവ൯ ഇറങ്ങിപ്പ്യോകയും രണ്ടുമണിക്ക് 

പ്രതിഷ്ടക്കായി ഗുരുമദപ൯ ശ്രികോവിലിലേക്കു കടന്നയു 

ടനെ മഴ പെയ്യുകയും ഉ ണ്ടായി. 

മധുരയില് കുന്നക്കുടി മഠത്തിന്നുസമീപം ഒരു കുററി 

ക്കാട്ടില് വിശ്രമിക്കുമ്വോറം കൂട്ടൂ യുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേ 

ശത്തെ സന്യ്യാസിമാര മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങറം ദുരിതപ്പെ 

ടന്ന വിവരം ഗുരുദേവനെ അറിയിച്ചു. ആ കാട്ടിലീരുന്ന 

പിളള യാക്ക്' തേങ്ങയുടച്ചാല് മഴയുണ്ടാകുമെന്നു് മന്മസ്മി 

ത്താട്ട കൂടി ഗുരുദേപന് പറയുകയും അരമണിക്കൂര് കഴി 



ച്... 

യുനാതിനുമുമ്പ്യ വലിയ മഴയുണ്ടായി സ്വാമിയും കൂടെയു 

ളള വരും എല്ലാം നനഡുകയും ചെയ്തു. 

ചേത്തലയില്.ം എ൯. ആര്. കൃഷ്ണന് പക്കിലിനെറ 

വീട്ടില് കുട്ടികഠം ജനിച്ചാല് അന്നുതനൊയൊ പീിറെറ 

ന്നൊ മരിക്കുകയായിരുന്നു പതിപ്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേ 

മം സ്വാമികളില് പീശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല. 

ക്രമേണ ചിലരുടെ ഉ. പഴദശമനുസരിച്ചു ഭക്തിപുവ്വം 

ഗുരുദേവനെ ഭജിച്ചുതിനെറ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്നു 

ഒരു പുത്രന് ജനിക്കുകയും കട്ടി മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുക 

യും ചെയ. ചോവൃണിനു കുട്ടിയെ അവര് ഗുരുസന്നി 

ധിയില് കൊണ്ടുപോയി. സ്വാമികറം സ്വന്തം കൈ 

കൊണ്ടു് കുട്ടിക്കന്നം കൊടുത്തു. അന്നുമുതല് വലിയ 
സ്വാമിഭക്തനായിത്തിന്ന വക്കില് തന്െറ പിട്ടില് ഒരു 

വഞ്ചി (ഭണ്ഡാരം) ഏ്ലെടുത്തി. ഒരു കട്ടിലും പായയും 

സ്വാമികഠംക്കെന്നെ സങ്കല്പിച്ചു പ്രത്യേകം തയ്യാര് ചെയ്ത 

വെച്ചു. ഈ വിപരങ്ങ മൊന്നും സ്വാമികളെ അറിയി 

കാതെതന്നെ സ്വാമികഠം അപിടെവന്നു ആ നിധി 

സ്വികരിക്കണമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി അതു നിത്യവും 
വദ്ധിപ്പിച്ചുവന്നു. 

സുപ്പസിഭ്ധമായ കണ്ണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠക്ക് ഗുരുദേപ൯ 
ചേത്തലയില് വന്നങ്പ്യോം പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞശേഷം ക 

ന്െറ വിട്ടു ഇവിടെ അടുത്താണൊ അടുത്താണെങ്കില് 
അര്്മോട്ടു പോകാം ഫുന്നുപറഞ്ഞു പുഠപ്പെട്ട. ഫ്ങ്ങിയെ 

യൊ ഈ വിവരം അറിഞരു വക്കില് വഴിമഭ്ധൃയത്തില് വ 
ന്നു സ്വാമികളെ ഭക്തിപൂവ്വം എതിരേററ കൊണ്ടുപോ 



പ [നി 

യി തന്െറ ഭപാത്തിന്െറ മുന്വശം പൃന്തോട്ടത്തില് 

ഒരുത്തി അപ്പ്പേറം സ്വാമികം അപിടെ ഇരിക്കാതെ 

ഭരകത്തേക്കു കടന്നുചെന്നു തനിക്കായി ഒരുക്കിവെച്ചിരു 

ന്ന ആ കട്ടിലും പാഷ്യം നിധീഷും നോക്കി :ഇപ്പോറം തു 

പപിയായൊ?”? എന്നു വക്കിലിനോടു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം 

സന്തോഷാശ്രുകമ്ോടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ അകമലിഞ്ഞു ന 

മസ്തി ച്ച. 

ഒരിക്കല് സ്വാമികറം അരുവഖിച്ചറത്ത് വിശ്രമി ൭ 

മ്വോം0ം ചാത്തനെറ ഉ.പ്ദ്രപമുള്ള ഒരു സ്ര പന്നു സങ്കടം 

പറഞ്ഞു. അപര് എപിടെ നിന്നാലും ദേഹത്തില് തൊ 

ടതൊട്ടില്പല എന്നു മട്ടില് കല്പുകറം കനക്കോടെ വന്നു വി 

ഴം. ഈ വിവരം സ്വാമികമള്കോടു പറഞ്ഞു നില്ലെതന്നെ 

ഒരു കല്ലുവന്ന ആ സ്പ്രീയുടെ അടുക്കെ വിണു. ഗുരുവര൯ 

ഇതുകണ്ട് ചിരിച്ചു അടുത്തുളളപരെ നോക്കി “എന്നാല് 

ഒരു കല്ല് അടയാജത്തിന്നു ചുണ്ണാന്മുതേച്ച് ആററിനെറ 

മറകരയിലേക്ക് എറിയണം. പാത്തനാണെങ്കില് ആ 

കല്ല കൊടടടതന്നെ പീണ്ടും എറിയട്ടെ??” എന്നുപറഞ്ഞു. 

ആവിധം ചെയ്ക അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം അതെ കല്ല, 

തൊ തിരികെ പനാപീണു. സ്വാമികറഠം “അപ്പോം 

ചാത്തന് നാം പായുന്നപോലെ ചെയും അതുമതി. എ 

നാല് ഇനി എറിയരുത്?? എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നിട്ട 

കുല്ലേറിനെറ ഉ പ്രൂവം മ ണ്ടായിട്ടില്ല. 

സ്വാധികറം കാഞ്ചീപുരത്ത് ആശ്രമത്തില് വിശ്ര 

മികയൊയിരുന്നു. സ്വാമികറഠംക്ക് കൊടുപ്പാന് മാമ്പഴം 

അസ്വേഷിച്ച് പലസ്ഥലത്തും മദിരാശിയില്പ്പ്പോലും 
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പോയിട്ടു കിട്ടാതെ ആളുകറം മടത്ങിപന്നു. അല്പംകഴി 

ഞരു .സ്വാമികറം “നമുക്ക് ഇവിടെഷ്ുളള ഏകാമ്പ്വ ക്ഷേ 

തത്തില് പോയാല് ഇരിക്കാന് സുഖമുണ്ട്” അത്രമോട്ട 

പോകാം? എന്നുപാത്തെ മാറത്ങിനടന്നു. അന്വലം ൨ 

ട്ടിയിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് തുറക്ടവാ൯ പോററിയെ വിളി 
ച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിലേക്ക് ഗോപിന്ദാനന്ദസ്വാമികറം 
ആളെ അയച്ചു. ഗുരുദേപന് .ക്ഷേത്രസസന്നിധിയില് എ 

ത്തിയപ്പ്യോറം ക്ഷേത്രപാതില് തറന്നുകിടന്നിരുന്നു. 4“പോ 
ററി അമ്പലം പൂട്ടാതെ പോയി. നോക്കൂ അശുദ്ധി? എ 
നനുപറഞ്ഞു സ്വാമികറം അകത്തു കടന്നു. പാവതിദേപി 
പരമശിപനെ ഭത്താവായി ലഭിപ്പാന് ഓരുന്നു തപസ്സ്റചെ 

യ്ക സ്ഥലമെന്ന ഐതിഹ്യമുള്ള മാവി൯ച്ചവട്ടില് ചെ 
ന്നിരുന്മ. €€നാം ഇപിടെ ഇരുന്നു കൊളമാം ഓചിടെ വ 
കരെ സുഖമുണ്ട് . നമു.ാഹാരം ആരെങ്കിലും ഓപിടെ 
കൊണ്ടൂവന്നുതരും?? എന്നു സ്വാമികറം പഠറഞ്ഞുതിരു 
സ്വോഴഴെക്കും ഒരു മാമ്പഴം മാവി൯മുകഖില് വിന്നു പിണ. 

 ഗുരുദേപന് രാ മാമ്പഴമാണല്ലൊൊ പീണത് കൊള്ളാമ 
ല്ലൊ! നമുകടിതു മതിയല്ലൊ? എഎന്നുപാഞ്ഞു. ആ മാ 
വില് പിന്നെയെത്ര നോക്കിയിട്ടും ഒരു മാങ്ങ കൂടിയുള്ള 
തായിക്കണ്ടില്ല. 

കിണറുകളില് വെള്ള മില്ലാതെ കഷ്മപ്പെടുന്ന ഒരു 
സ്ഥലത്തെ ജനഞ്ങറം ഗുരുഭേപനോട്ട്? ചെന്ന് സങംടം പ 
റഞ്ഞും “*നാം എന്തുചെയ്യാം? എന്നു ചോടിച്ചപ്പ്യോഠം 
സ്വാമികറം കിണററഠിന്നരികില് ചെന്നു? വെള്ളം കോരി 
യാല് വെള്ളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപര് പറയുകയും ഗുരുദേ 
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വന് അപ്രകാരം അവരുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ച കൊടുക്കയും 

ചെയ്തു. വെള്ളം കോരിയപ്പ്യോഠം കിട്ടിയതു ചെജിയായിരു 

ന്നു. ഭരപിടെ നിന്നം മടങ്ങി ആധികം മ്ൂരം എത്തുന്ന്തി 

നമു കിണാഠില് വെള്ള കൂട്ടി ഭക്തന്മാർ ആപ്പു 

വിഖിച്ച. 

തലശ്ശേരിയില് ചാലപ്പോ൯?? അപൃതത൯ എന്നാ 

കുടെ അമ്മക്കു പതിന്നാലുവഷ്ം ബാധോപ്ദ്രവം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഒരു മാശ്ശുത്തില് കൂടിയും രക്കിട്ടിയില്ല. ഗുരു 

ദേചനന്െറ അടുക്കല് അമ്മയെ കൊണ്ടുചെന്നപ്പ്യോഗം 

ബാധ സത്യംചെയ്ത കഴിഞ്ഞു. ഒരുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു 

പ്പ്യോഠം വിണ്ടും ആ ഉപദ്രവം ഉ ണ്ടായി. സ്വാമി തന്നോടു 

പോകാ൯ പഠത്തേങ്കിലും വിണ്ടും വരരുതെന്നു പറഞ്ഞ 

ല്ലെന്നു ദേപത പറഞ്ഞുവത്രെ. ഈ പിപരം ശീവഗീിരി 

ഡില് ചെന്നു സ്വാമികചളു രരറിയിച്ചു. സ്വാമി! ഒരു പഴം 

പടുത്തു” കൊടു യും അതു കൊണ്ടുചന്നു അമ്മക്കു കൊ 

ടത്തതോടുകൂടി മപദ്രവം എന്നേക്കുമായി മാറുകയൂംചെയ്തു. 

വാതരോഗിയായ ഒരു വൃദ്ധന് നടക്കാ൯ പയ്യാതെ 

തിരുപനന്തപൃരത്തു്” ജനറല് ആശുപത്രിയില് കിടക്കയാ 

യിരുന്നു. അയാടമുടെ അമ്മെ കഠിനമായ രോഗംബാ 

ധിച്ചു വിവരം ആരോ ചെന്ന് പറഞ്ഞെഃപ്പാഠം ആ വൃദ്ധന് 

അമ്മയുടെ അടുക്കലക്കു ഇഴ ഞ്ഞെങ്കിലും പോകണുമെ 

ന്നു തിച്ചുഷാക്കി. ഓഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ' ആസ്തുത്രി ശോവുപരെ 

വഗ്ധ. ആ വഴി ഗുരുദേവന് ടന്നുപോകയായിരുന്നു. ഇ 

യാ കണ്ടസമയം വിവരം ചോഴിച്ചുറികയും അടുത്തുള്ള 

കരാമുടെ കയ്യില്നിന്നു ഒരു പടിമേടിച്ചു രോഗിക്കു കൊ 
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ട്ട രയ്യെം ആ വടിഷ്ുംരുത്തി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ 

രോഗി നടന്നുപോകയും ചെയ്യ. അയനാഠക്കു പിന്നീട്ട് 

രോഗമുണ്ടായില്ല. 

അരുവിപ്പുറത്തു വിശ്രമിക്കുന്ന കാലത്തു ഗുരുദേവ 

സ് ഒരു മോതിരം കാഴവെച്ചത കാണാതെയായപ്പോഥം 

അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സംശയിച്ചു ആ 

പാവത്തിനെ കാഴ്ചവെച്ചവര്കൂടി അടിച്ചു. ഈ വിീപരം 

ഗുരുദേപന് അറിഷ്ടകയഷും കുഷ്രോഗിയെ നോക്കി ന്റ്റി 

വ്യസനിക്കേക്ട. അടിയോടുകൂടി നിന്െറ രോഗവും അ 

വര് എടുത്തിരിക്കുന്നു?? എന്നു പറയുകയും അവനെറ 

രോഗം അധികം താമസിയാതെ പൃണ്ണുമായി മാറി സുഖ 

പ്പെടുകയും ഒചാണ്ണറ 

മണ്ണൂര് പപ്പ എന്നൊരാഠംക്ക് കഠിനമായ ക്ഷയ 

രോഗം പിടിച്ചു മരിക്കും എന്ന നിലയിലായി. ചൈദ്യ 

ന്മാരെല്പാം കൈവെടിഞ്ഞു ആ അവസരത്തില് ഗ്ൃരു 

ദേവന് ആ വീട്ടില് കയവിച്ചെല്ലകയും, രോഗിയുടെ അടു 

സ 49ഇപ്പ്യോഠം നീ ക് എന്നുപറ 

ഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. രോഗി പൂണ്ണുസുഖത്തെ 

പ്രാപിച്ചു. പിന്നീടു പത്തു കൊല്ലത്തിനുശേഷം വേറെ 
രോഗത്താലാണ് മരിച്ചത്. 

വാടാനപ്പള്ളി ശങ്കരന് എന്ന ആളുടെ ഭൂമി കടല് 

കയറി നഷ്ടപ്പെട്ട. അയാഠം സ്വാമിയോട്? സങ്കടം പറ 
ഞ്ഞു. ശിഷ്യനദയ ബോധാനന്ദ സ്വാമിഷഘോട്ട? കടപ്പുറ 
ത്തു പോയിക്കിടക്കുവാന് ഗുരുദേപ൯ കല്പിച്ചപ്രകാരം 
അദ്ദേഹം ചെയ്തു. മററ സ്ഥലങ്ങറാം കടല് കയറി നഷ്ട 
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പെട്ടിട്ടും ആ പ്രദേശം ഇന്നും കടലിനെ എതൃത്തു നി 

തലശ്ശേരിയില് ചാലില് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു 

വിട്ടില് പാത്തിരുന്നപക്ക് ഏപ്പോഴും നാശം വന്നുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. ആ മുസല്മാന്മാര ഉപദ്രവം അസഹ്യമായ 

പ്പ്യോഠം വിട പിററു വിട്ട പായി. ത്മവിടെ പിന്നീട്ട് താ 

മസിച്ചിരുന്നപരുടെ കുട്ടിക എല്ലാം രക്താതിസാരം പീ 

ടിച്ചു മരിച്ചുതുടങ്ങി. മൂന്നു കുട്ടികഥം തുടച്ചയായി ഒന്നുടൂ 

രഖിട്ടം ദിപസ ഞ്ങറാക്കുള്ളില് മരിച്ചു. പിന്നിട്ട് മുന്നുകുട്ടി 

കറക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. ഉടന് പിട്ടടമസ്ഥന് ഗുരുഭേ 

വനന്െറ അ്അട്ടകല്െ ചെന്ന് സങ്കടംപറഞ്ഞ്ു. ഗുരുദേവന് 

ജഗന്നാഥരക്ഷത്രത്തില് നിന്നു അവരുടെ വീട്ടില് ചെന്നു് 

കുട്ടികളെ പുഠത്തുവരുത്തി ഹോക്കിയപ്പോഡ അപര് എ 

ല്പം തോല്യം മാത്രമായി കാണപ്പെട്ടു. സ്വാമികറം ആര്ദ്ര 

ഹൃദയനായി “ക ചേലനെക്കണ്ടിട്ടില്ലാത്തപര കണ്ടുകൊറം 

പിന്? എന്നുപറഞ്ഞു” അനുഗ്രഹിച്ചു. കുചേലന് രക്ട്ദ 

പ്പെട്ടതുപോലെ ആ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്നും. സുഖ 

മായി ജിപിച്ചിരിക്കുന്നു. ॥ 

ഭാന്തദ്മാരെ വെറും വാക്കുകൊണ്ടു. സുഖപ്പെടുത്തുന്ന 

തു് വജുരെ സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുഖപ്പെ 

ടടുവരുടെ എഴ്ണ്ം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. 

ഈറോഡിനടുത്തു” ഭവാനി എന്ന സ്ഥലത്തു ക്ഷേ 

ത്രപ്രതിഷ്ടക്കായി ഗരുദേപന് പോയിരുന്ന അവസരത്തില് 

പള രെക്കാലം പല ചികിത്സകറം ചെയ്തിട്ടും സൌഖ്യപ്പെ 
൫ 

ടാത്ത ഒരു ഭ്രാന്തനെ കൈകാലുകറാക്കു ചഞങ്ങലയിട്ടു 



ടം യു 

ന് 
പൂട്ടി ക്കൊണ്ടു സ്വാമികമടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. 

ഈ ഭയങ്കരാവസ്ഥയെ കലടിട്ട് “അയ്യോ! പാവം? എന്നു 

 ഗുരുദേചന് പഠഞ്ഞു പോയി. അപിടെ വെച്ചുതന്നെ ട്രാ 

ത്തനെ അഴിച്ചുവിടാന് കല്ലിക്കയും അവയെ ടഭ്രാത്തുമാറി 
തു! ൭1] ന 

അവ൯ ആരോഗ്യപാനായിത്തരുകയും ഛെ യ്ക. 
വ] 

തൃശ്ശിപപേരൂരി ല ഒരു ഭക്തനായ ക്ടോനാ। മേസ്ര്മി 

എന്നാഠംക്ക് സ്വാമിയെ മദ്ധ്യത്തിലിരുത്തി തന്െറ 
പിട്ടിലുള്ള പരുടെ ഒരു ഗ്രൃഫ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നു 

അതിയായ ആഗ്രഹ മുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമികറം ഒരുവ 
ധത്തില് അതിന് സമ്മതിച്ചു. മ്ലേല്പാം തയ്യാറായപ്പ്യോഠം 
കൂട്ടത്തില് മറെറാരാറംകൂടി സമ്മതം കൂടാതെ ചെന്നുസി 
നു. ഗുരുദേപന് അയാമുടെ മുഖത്ത നോക്കി “*ശിങ്ങ0ം 
കൂടി ഉണ്ടോ? പേരെഴുതി ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരുമോ? എന്നു 
ചോഭിച്ചു. ഫോട്ടാ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പ്യോം ആ 
മറാഷ്യനെറ മുഖം മാത്രം ഫോട്ടോവില് പതിയാതെയും 
ആരെന്ധ് നോ.ഖയാല് അറിയാതെയുമിരുന്നു. 

ഒരാഠം ഒരു പുതിയ പിട്ട പണിചെയ്യിരുന്നു. ആ 
തില് നിത്യവും അഞ്ഞു,റ൮ അറുന്നൂറു വണ്ടുകഠം പഠന്നു 
കടിച്ചു കൊണടിരുന്നു. അവയുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ 
യായപ്പോഠം അയാഠം ഗുരുദേപനോടു ചെന്നു പിപരം ൭. 
ണത്തിച്ചു. ഒരുദിപസം ആ പീട്ടില് ചെല്ലു മെന്നും ആ 
യിരം ഉറി അപ്പുങ്ങഥം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണമെ 

ന്നും ഗുരുദേപ൯ കല്ലിച്ചു. അപ്പകാരം ഗുരുഭേപ൯ ആ 
വിട്ടില് ചെന്നു അപ്പുങ്ങഥം അവിടെ കൂടിയിരുന്നപക്െക 

& 7) 



തം 

ല്യാം കൊടുപ്പിച്ചു. വബടിനെറ ഉപദ്രപം ഇല്ലാതാകുക 

ഡ്ലുഠ ടുലുയ്ു- 

ഇപ്രകാരമുള്ള അത്ുദുത ബ്ഠഠ പറഞ്ഞാല് അവസാ 

നിക്കയില്ല. മലയാളുക്കരയിലുള്ള ഏതു കഗ്രാമത്തിലും 

ഗരുദദേപനന്െഠ അമാനുഷശക്തിയെപററിയുള്ള അനുഭവ 

ഞ്ഒറം ഉള്ളവരെ ഇന്നും കാണാം. 

് 

ശിവഗിരി. 

ലോകസേപനത്താല് സ്വാമികറം ലോകഥുരുവായി 

അീസ്ര; ലോകം ശിഷ്യരുമായി. കമ്മപവൈഭപത്താല് 

അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളെ ധന്യരാക്കി. അവര് എല്ലാ 

ക്കാര്യങ്ങളിലും ഗരുദേപനന്െറ അഭിഷ്ടത്തെ പ്രമാണമാ 

കഴിത്തൃട ങ്ങി. ഗുരുദേപനെറ ശാസനം രാജശാസനംപോ 

ലെ ബഹ്ുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്നു എല്ലാവരും ഭക്തി 

പൃവം കിഴടങ്ങിവന്നു. ഗരുദേപന്െറ സങ്കല്പത്ങഥം അ 

നേഷം ഭക്തഹൃഭയങ്ങളില് പുതിബിംബിക്കപ്പെട്ടു. അ 

പര് ഗുരുദേപനെറ ആദശപ്പ ചരേകന്മാരായി തിന്ന. ഗുരു 

ദേചനന്െറ സാന്നിദ്ധ്യം ഭശതലക്ഷങ്ങാംക്ക് ആശ്വാസ 

ത്തെ നല്ധിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദേശീയമായ അഭ്യന്നതിക്ക് 

ആവശ്യമുട്ള സുഷ്ടപരമയ കാര്യപരിപാടികം എല്ലാം 



ചും 

തന്നെ ഗുരുദേവന് ആരംഭിച്ചു ശക്തിമത്തായി പ്രപത്തി 

പിച്ചു. ഹിന്മുജനതയഷുടെ മൂന്നു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാന 

ഞ്ങധ്ായ 

]. സമുദായഫടന അല്ലെങ്കില് ജാതി. 

ജു. മുതഫ൨ടാന അല്ലെങ്കില് ക്ഷേത്രം. 

9. പചേഭാന്തസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കില് സന്യയാസമ 

ഞ്ജ. 

ഇവ മൂന്നിലും വിപ്പുപകരമായ മാററഞ്ങം വരുത്തു 

വാ൯ ഗുരുദേപന് ഉപദേശിക്കയും ജനങ്ങജുടെ പക്വം അ 
നുസരിച്ച് പ്രവത്തിപ്പിച്ചു കാണിക്കയും ചെയ്തു. ജാതി 

ചിന്തയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ഹിന്ദുസമുദാ 
യത്തിന്' ഒരുകാലത്തും ഐകമത്യവും ധമ്മബോധവും 
ഉ ദിഭാകാ൯ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു ഗുരുദേപനെറ പ്രവൃത്തികഠം 
നിസ്സംശയം തെജിയിച്ചു. ജാതിയെ ഉന്മൂലനാശം ചെ 
യ്മൂന്നതിനുക്ളൂ സജിപങ്ങളുായ വികാരശക്തികര്ം ജനങ്ങ 
ജുടെ ഹ്ൃുദയങ്ങമമില് ഉദ്ദിപിതങ്ങളാക്കി ഫലപ്പാപ്പിയിലേ 
കഴ് അവരെ പലപ്രകാരത്തില് ത്വരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. 
ക്ഷേത്രാചാര ങ്ങളു ആദ്യപസാനം മാററുന്നതികന്റെ ആ 
വശ്ൃകതയെ ഗുരുദേവ൯ എല്ല്ാവക്കും ബോഭ്ധ്യമാക്കി 
കൊടുത്തു. ക്ഷേത്രനിമ്മാണംമുതല് അതിന്െറ പരമ 
മായ ലക്ഷ്യംവരെ എല്ല്ലാ സംഗതികളിലും നവീനമായ 
ആദശങ്ങറം ഗരുദേവ൯ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇരുട്ടടഞ്ഞുള വവ 

ത്തിയില്ലാത്ത ശ്രികോപിലുകറംക്കുപകരം ബംഗ്ലാവുകറം 
പോലെ വിലാസവും നിമ്മലതയാല് പാവനവുമായ സ്ഥ 
ലങ്ങളായിരിക്കണം ക്ഷേത്ര ങ്ങറം. ക്രൂരമായ ബലികമ്മ 



യ [൦ ലി 

ി 

ങ്ങളെ ഒരിക്ലയം അനുവടിക്കരുത്. മന്ത്രതന്ത്രാദികളുടെ 
പ്രാമാണ്യംകുറ ലു ഭക്തിപരമായ ലര്യക0ം ഏട്പലൊടുത്ത 
പിത്ത ന് പ് രു ടാം. പ്രവ യം ആം 

ണം. നീപേദ്യം അനാചശ്യങ്ങളുറയ ടി ഷേകങ്ങം മുത 

ലായവ ൭ ന പേശി ണൈം. ബിം പ ്്ാത് ന്നും ബാഹ്യ 
അനിലും 

കമ്മങ്ങളില് നിന്നും മനുഘ്യ്യരുടെ ചിന്തയെ അപരവരു 
അനി യം ത്തത്തി തം... 

ടെ ജിപിതസം സ്യാരത്തിലേ ക്കം _ഹൃദയശുഭ്ധിയിലേക്കും . 
അ തത്തത്തെ 

ത്ിരിക്ണെം. ത്ത യുട വഴിയാണ് ഉല്കൃഷ്യത്ങളായ 

ആദദരത്ങളില് ഭക്തി പദ്ധിപ്പ്ിക്കുന്നത്ര്. ആദശങ്ങാം എ 

ഴുതി ക്ഷേതൃത്മളകില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചാലും വിരോധമില്ല ആ 

ത്മപരിശോധൌനയാണ് യഥാത്ഥമായ ആരാധനയെന്നു 

ഒരു കണ്ണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഗുരുദേവന് വ്യക്തമാക്കി. ന 

മ്മെതന്നെ പരിശോധിക്കുക. ഭോഷത്ങമെ നിക്കുക. ഗു 

ണങ്ങമെ പഭ്ധിപ്പ്ിക്കുക. അങ്ങനെ ആരാഭ്ധ്യന്മാരായി 

ത്തിരുക. ഈശ്വരന് ബിംബത്തിലും കമ്മത്തിചും ആ 

ല്ലെന്നും നമ്മിലും മറവ൮ുളള പരിലും ഉ ടന്നു മുള്ള ബോധ 

മുണ്ടാവട്ടെ. പൌരോഹിത്യം സമുദായസേവനമാക്കിത്തി 

ക്കുക. ഈശ്വരപൃജയുടെ ഫലപ്രാപ്തി മന൨ ഷ്യയസേപയില് 

നിന്നുണ്ടാപണം. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യ൯ നന്നാവു 

കയാണ് വേണ്ടതു്. മനുഷ്യരെ എന്നാക്കാ൯ സാധിക്കാ 

ത്ത മതം വെറും മതമാണ്. സ്വാത്ഥതല്പരതയാണ്ട്. 

ക്ഷേത്ൃത്തില് ഫഎല്ല്ാവക്കും പ്രവേശനം കൊടുക്കുക. ജാ 

സി ന്രോക്കിയിട്ടു് ആവശ്യമില്ല. ഭക്തി 

യില്പാത്തവക്ക് ഭക്തിയുണ്ടാകുപാനും. പാവങ്ങമെ യത്തു 
യം ആസം ണ് ചി 

ച 8 ര നിന ച തതുത്തെ ി ട് ത) 

വാനും. ക്ഷേത്രങ്ങഥം 9 മപയോഗിക്കണം. ക്ഷേത്രം ലി 
ന ടം 

ത് ത 
ക. 

രുടെ നന്മക്കായൂ്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളൂടേയും കേന്ദ്രസ്ഥാ 
ഹ ശ് ലം ലി ജത താതാ പിബി 



പം ൫൪.൧5 

നമായിരികണെം. അതിനോടു ചവ വിദ്യാലയ ങ്ങ, 
ണി 

െവട്യശാലകറം, വയവസായ ശാലക൦. യോഗശാലകറഠ, 

വായനശാലകറാ മുതചായവ ഉണ്ടായിരികണെം. അതിനു 

ചുററും വൃര്ന്തോട്ടത്ങ്ൂം ഇരി ംരൊനുള്ള തറകമും 2 ങഭാക്ഒ 

ണം. ജനങ്ങറം അപ്പ്യോം രവീിടെ വരും. ആരോഗ്യം 

വദ്ധി ൭൦. നല്ല പിപാരങ്ങറം ഉണ്ടാവും. സംഘടനയും 

ഐകമത്യവും അവിടെന്ിന്നുത്ഭപി കം. ഇപ്രകാരം ക്ഷേ 

തങ്ങളെ പരിഷ്ടുരിച്ചാല് മാത്രമേ അവ മനുഷ്ൃക്കു ൭ പ 
യോഗമുള്ള വയായിത്തിരുകയുള്ള. 

സന്യാസിമാങ്ങളിലും വല്ൃയതായ പരിപത്തനങ്ങറം 

വരുത്തണം. സ്വാത്ഥംപെടിത്തെ പൊതുജനങ്ങറാക്കു 

വേണ്ടി പ്രവൃത്തിഒ ചയുന്നപര് സന്യാസിമാരാണ്. സ 

സ്്ാസി എനാല് പരോപകാരി, ത്യാഗി എന്നു് ഗുരുദേ 
വ൯ ഒരിക്കല് കല്ലിച്ചു. സസ്യ്യാസ്സിക്ക് വേഷംപചപേണമോ 

പന്നു ശിഷ്യന്മാര് ചോടിച്ചപ്പോം അപിടുത്തെ. ഉത്തരം 
ഇതായിരുന്നു. പേഷത്തെ ആശുയിച്ചു് സന്യാസം ഇ 
രിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മരു യഥാത്ഥസന്്യാസിക്ക് വേഷം ഇ 
ടട്തു കൊണ്ടു” യാതൊരു കുറപൊ കററമൊ തോന്നാന് വക 
യില്ല. വേഷമില്പാതെയിരുന്നാല് കാര്യങ്ങഥം ഒരു നെറി 
യും കുറിയും ഇല്ലാതെ ആയിപോകുന്നതിനും ഇടയഷ്യണ്ടു്. 
ഒരു രാജാവിന് കിതീടം ചപേണമെനു കരുതപ്പെടു ന്നതു 
പോലെ സന്യാസിക്ക് സന്്യാസലേഷം യോജി പുതായി 
ക്കരുതാം. രാജാവല്ലാത്തവന് കിരീടം ധരിച്ചാല് ഒരിക്ക 
ലു അയാം രാജാവാകും ന്നില്ല ഗം സയ്യാസിമഠത്തിനെറ 

പ്രവൃത്തികഠം ഏതുപ്പകാരമായിരിക്കണമെന്നു ശിപഗിരി 



ക വ് 

മഠത്തിനെറ ഉദ്ദേശത്തെപ്പററിയുള്ള ഗുരുദേപന്െറ സന്ദ 
ശം വ്യക്തമാക്കി. ആ സന്ദേശം ഇപ്പകാരമായിരുന്ന. 

1; മതത്തിന്െറ “സാമാനൃതത്വത്തെ ജനസാമാ 

നയത്തിനു ഉപദേശിക്കുകയും ഈശ്വരഭക്തിയെ എങ്ങും 

പ്രചരിപ്പ്ിക്കുകയും ചെയ്തു. 

2. ബാഫ്വ്യാഭ്യന്തരശുഭ്ധിയെ അല്ലെങ്കില് ത്രരീകര 

ണവിശുദ്ധിയെ സമ്പാഭിക്കാ൯ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് 

വേണ്ടുംവിധം യത്തിക്കുക. 

9. അഹിംസ സ്നേഹം, ഐകമത്യം ഇവയുടെ 

മാഹാത്മ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് പ്രസംഗിക്കുകയും 

ക്ാവംയ അനുഷ്ലിപ്പിക്കുകയും ലെയ്ക്ക. 

4. സാധുജനങ്ങളടെ ഇടയില് പവിദ്യ്യാഭ്യാസസ്ഥി 

തിയെ നന്നാക്കുക. 

5. പാസനയുള്ള യുവാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 

ബ്രഹ്മ പാരികങള്കായി സ്വികരിച്ചു പഠിപ്പിക്കയും അവരില് 

മനസ്സും യോഗ്യതയും ഉളു വക്ക് സസ്ത്യാസം നല്ലി പരോ 

പകാരാത്ചഥം പ്രയത്തിക്കാ൯ അവരെ വിട്ടുയക്കയും ചെയ്ക. 

വിപുലങ്ങളകായ ഈ പ്രവത്തനപരിപാടികളെ ക്രമീ 

കരിക്കാനും നിവ്വഹിക്കാനും പ്രബലമായ ഒരു കേന്ദ്രം ആ 

വശ്യമായിത്തിന. ശിപഗിരി ആ കേന്ദ്രമായി ഗുരുദേ 

വന് പരിച്ച. വെവം കുറഠിക്കാടുകഥം നിറഞ്ഞ അനാക 

ഷക ത്യ ശിവഗിരിക്കുന്നുകറം സ്വാമികമുടെ സാന്നി 

ഭ്ധൃത്താല് പ്രശോഭിച്ചു. ഭശ്തന്മാരുടെ ശ്രഭ്ധമുഴുപ൯ അ 

പിടേക്കു ആകഷിക്കപ്പെട്ടു. സാമുദായികമായും മതപര 

മായും സയ്യ്യാസത്തെ സബേന്ധിച്ചും ഗുരുദേവന് മപ 
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ശിച്ചുതെല്ലാം ശിപഗിരിയില് നടപ്പില് വരുത്തി. ജാതീ 

ചിന്ത ശിപഗിരിഷില് ഹിഴചിഒവൊന് പോലം അനുവദി 

ചില്ല. മാതൃകയായി അവിടെ ൭ ങഭാക്കിയ ക്ഷേത്രത്തിനു 

ചുററും മഠങ്ങം, പ്രസംഗമണ്ഡപം, ഇംഗ്ലിഷ് സ് കൂര്, 

സംസ് കൃതസ്കൂഠം. െട്യപാഠശാല, നെയ്ത്തൃശാല, 

സത്രം, പണ്ണുശാല, വിശ്രമസ്ഥലങ്ങാം, സ്താനസ്ഥലങ്ങറം 

മുതലായവ ഏപ്പെെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ നന്മക്കായുള്ള എ 

ല്ലാ പരിശ്രമങ്ങറാക്കം ശിവഗിരി ഒരു ഗൃദയസ്ഥാനമായി 

ത്തിനു. ഗുരുഃദവനെറ ആത്മിയ ശക്തികറം ആ നിമ്മല 

സ്ഥാനത്തു പൂവ്യാധികം ശക്തിയോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷമാക 
ഡാ 53 വാണ അങാറ്ട ഹഠാതാകഷിക്കയുെം ചെയ്ക. രോ 

ഗങ്ങളില് നിന്നത് സുഖം പ്രാപിക്കാനും, ബാധകജില്നി 

ന്നു രക്ഷകിട്ടപാനും, കക്ഷിപഴക്കുകളും മത്സരബഹജങ്ങ 
മും സമാധാനിപ്പികവാനും, ഉപദേശം കേറഠാക്കുവാനുംം 
പ്രവൃത്തിപദ്ധതികഠം നിമ്മി ംപൊനും, ലോകസേവാപരി 
ശ്രമത്മറാക്ക് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുചാനും, സങ്കട ഞ്ങ0ം 
പരിഹരിക്കാനും, സന്തോഷത്തെ പ്രദശിപ്പിക്കാനും, 
ഭക്തിപൃവ്വം ഭജി ഓനും, വേനലില് കുളി കാനും യോഗ 
ഞ്3റം കൂടുവാനും പ്രസംഗങ്ങറം മുഴക്കുവാനും, എന്നുവേണ്ട 

പ്രധാനവും അപ്രധാനവുമായ എല്ലാ സന്ദഭങ്ങളിലും 
ശിപഗിദി ജനങ്ങളുടെ അഭയസ്ഥാനമായിത്തിനം. ആ പു 
ണൃപ്പദേശത്തു നിന്നു ഗുരുദേപ൯ ജനങ്ങളുടെ ജീപിത 
ത്തെ സംഭവബഹുലമായ പന്ഥാവൃുകജിലേക്കാ തിരിച്ചു 
വിട്ടു. ആചാരപരിഷ്ഠാരം, ജാതിധ്വംസനം. ക്ഷേത്രപ്ര 
വേശനം, വിദ്യാവിതരണം, ഹരിജ നസേവാവ്യവസായ 



ടം. 

പോഷിണം, സത്യധ്രഫം, മദ്യചജ്ജനം, രാഷ്ട റിയസംഘ 

ടന, സ്വദേശിപ്രക്ഷോഭണം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരം, ഉദ്യോ 
ഗസമ്ചാദനം, ആദശപ്രചരണം മുതലായി ഇന്നത്തെ 
നേതാശന്മൊര് നടത്തുന്നതും നടത്താന് സാധിക്കാതെ ഉ 
പേക്ഷിപ്ചിട്ടളളതു മായ ധമ്മസമരകങ്ങളുടെ മുന്നണിയില് 
ഗരുദേപനെറ അനുയായികഠം സധൈര്യം പോരാടിത്തുട 
ങ്ങി. ശിവഗിരി സ്വതന്ത്രമായ ലിന്തകമൂടേയും സധിര 

മായ കമ്മത്ഭമൂടേയും കേന്ദ്രമായിത്തിനു. സംഘടിതമായ 
പരിവത്തഠത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങറം അപിടെ ശക്തി. 

ഒപ്പൂട്ടപന്നു. ഗുരുദേപനെറ ധമ്മസ്ഥാപനത്കജുടെ മകുട 

മായി ശീപഗിരി ആകാശത്തിലെന്നപോലെ ഭമക്തന്മാരു 

ടെ അഭിമാനത്തിലൂം ഉയനുവന്നു. അവിടെനിന്നും ഗു 

രുദേപനെറ അനുഗ്രഹശക്തീ നാലുഭാഗത്തേക്കും പ്രവ 

ഹിച്ചു” ജനതയെ വിജയാണ്ട്യിയില് ആറാടിച്ച. 

“പേരമാത്ഥപിദ്യയുടെ പ മാവധി കണ്ടൊരി 

ധരണിയില് സ്വാമിയേപ്പ്പോലൊരുവരില്ല. 

സമസുസല്ഗുണങ്ങറംക്കും സമഗ്രനിലയ൯ ധീമാ 

നമത്ത്ൃഗുരുസമാനനത്! തേജസ്വി. 

നമുക്കഭ്യഭയം നല്ലം ഗരുവായ് ദൈവമയച്ച, 

നമസരണിീയന് സ്വാമി ജയിച്ചിടുന്നു. 

മതബോധവും പിദ്യയും പരത്തുന്നു നമ്മറാക്കളി_ 

മതമാമാ ചാരം സ്വാമീയരുജിടുന്നു. 

പാരം നിഗമങ്ങളുടെ പാരഗത്വം കൊണ്ടും നിത്യ 

ചാരുചചര്യം കൊണ്ടും ശുദ്ധതപ് ടം നു 



ി 

റ ച ചം 

ചരതക്രീയയോഗങ്ങറം ചതുരശ്രി ധീമാന് സ്വാമി 
പരി ചില് കടന്നു ജ്ഞാനി പടവിനേടി 

പരമഹംസനിവണ്ണം മരുവുന്നു ലാകികന് പോല് 
പരമഭാഗ്യമിതെന്നേ പറയേഴ്ടെ നാം.?” 

(ആശാന്) 

ശിപഗിരിനാഥനായ ഗുരുദേപനെപ്പുററി മഹാകവി 
പാടിയിരിക്കുന്നതു” എത്ര മനോഹരമായിരിക്കനു. ലൌ 

കികജ്ഞാവനത്തിനെറ സമൃദ്ധിയാലും. ആത്മികവിദ്യയുടെ 
പരിപുണ്ണുതയാലും, സവസല്ഗുണസവ്ധഖത്തിനാലും, അ 
നുപമമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്താലും, ദേവന്മാക്ടപോലും 

 ഗുരുവായിത്തിരത്തക്ക മഹിമയോടു കുടിയ സ്വാമികറം, 
അധഃപതിച്ചു രക്ഷയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന നമുക്ക് എ 
ല്യാവിധ ഉല്കഷത്മമും ഉണ്ടാക്കി അനുഗ്രഹിക്കാനായി 
സവേശ്വര൯ അയച്ചുതന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുദേപ൯, സ്വ്വ 
രാലും ആരാഭ്ധ്യനായി ശിപഗിരിയില് പരിശോഭിക്കുന്നു. 
ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൊണ്ടും, പരിശുഭ്ധജീചിതത്താലും., തപോ 
ബലംകൊണ്ടും മനുഷ്യാതിതനായി, ജീപന്മുക്തനായിത്തി 
ന്നിട്ടുള്ള ഗുരുദേവന് നമുക്ക് മതബോധവും വിദ്യയും സ 
ദാചാരങ്ങളും, പ്രദാനം ചെയ്തു കൊണ്ടും ഒരു ലാകികനെ 
പ്പോലെ യമുക്ക് പേണ്ടി അഹന്നിശം പ്രയത്തിച്ചു കൊണ്ടും 
ജ്വിക്കുന്നതു? നമ്മുടെ പരമഭാഗ്യമെന്നല്ലാതെ എത്താ 
ണ് പറയേണ്ടത്. 

 അവരവരാത്മ സുഖത്തിനാചരിന്നേപ_ 
യപരക്കു സുഖത്തിനാഡ്വചരേണം.? 

ഈ ഉ പദേശത്തിനന്െറ പ്രത്യക്ഷമാതൃകയായി ഗുരുദേപ 
നെറ ജീപിതവും ശിവഗിരിയും വിജയിക്കുന്നു. 

[ി 

ി 

% 9 
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അമശൈദ്വതാശ്രമ. 

ശിവഗിരിയിലെ പ്രവൃത്തിഛകറം ഏകദേശം വൃത്തി 

യായ തോടു ടി ഗുരുദേപന്െറ ശ്രദ്ധ അതിപ്രധാനമായ 

മറെറാരു ലക്ഷ്യത്തിലേ ക്ട തിരിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും 

മഠങ്ങമുടേയും മറവം പരമമായ മദ്ദേശ്യം എന്തു ? ജനങ്ങ 

ജില് പിദ്യകൊണ്ടും വിജയലണ്ലികൊണ്ടും ശക്ത്ചപ്പെട്ടവ 

ന്നീട്ടുളള ആത്മാഭിമാനവും ധൈര്യവും ഏതൊരു മഹാ 

കാര്യത്തിനായി ഉപഃയാഗിക്കപ്പെടണം* സാമൂഹൃജിപി 

തത്തില് അനുഭപപ്പെടുത്തുവാനുജള ആദശങ്ങറം ഏവ? 

ഭാപിതലമുഠകഠംക്കു ധമ്മപരിപാടിയായിത്തിരേങ്ട ത 

ത്വഹം എന്തെല്ലാം; എതൊരുനിയമത്തെ അടിസ്ഥാ 

വമാക്കിയാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനട്മേടൂം പ്രവത്തനങ്ങ 

നടത്ത പ്പൊടേണ്ടതു & ഈ യൃഗത്തിന്നനു യോജ്യമായ ധമ്മ 

സംസ്ഥാനം ഫ്ലീതുപിധം നിവ്യഹിക്കണം എന്നിങ്ങനെയു 

കള ചിന്തകാംക്കി പ്രാധാന്യം കൂടിവന്നു.  ബഫ്ഹുലങ്ങളാ 

യ കമ്മപുസ്ഥാനങ്ങളമെ ഏകമായ തതവസരണീയോട്ട. 

സംഘടിപ്പിക്കുചാനുള്ള ശ്രമം ഗുരുദേവന് ആരംഭിച്ച. 

ഭഓാരതയുഭ്ധത്തോട്ട കൂടി ഛിന്നഭിന്നു മായിത്തീനാ ഭാ 

രത ധമ്മത്തേഷും ജനതയേയും രക്മി പാന് ശ്രിബുഭദ്ധ൯ 

അവതരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യനെറ എന്നപോലെ ഒരു രാഷ്ച്യ 

ത്തിനെറയഷും അഭ്ൃദയത്തിനു ഒന്നാമതായി ആവശ്യമാ 



ക 
ര ൮ മി 

തു റനവുൃയമാ യിട്ടളളതു ഹൃദഡസംസ്ത്രാരമാണ്. ക്ര്ഛരവും ക യമ 
റ, 51 [ ം ഴ് യിത്തന്നിട്ടുമുമ ഹൃദയത്തെ മാദ്ദവ പ്പെടു ത്തി ശുദ്ധമാക്കി 

ാ യഃദശേഷം മാത്രമേ ൭ രാക്ൃഷ്ടാത്ദജായ ആശയത്ങറംക്് ആ 

സക്തി ജനിക്കയുളള. ഹൃദയ ശുദ്ധിയുണ്ടായാല് ഫിന്നെ 
1 ു 

ആവശ്യം ബുദ്ധിശക്തിയാണ്. ഹൃദയശുദ്ധിയോട്ടം ബു 
ഭ്ധിശശതിയോടും കൂടിയ ഒരാഠം മാത്രമ സൃഷ്ടിപരമായ 
പരിശ്രമ തമാം ക് യോഗ്യ നാകയുള്ളു. സമുടമ്യുണ്ടളും ഈ 
ത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് വളരുന്നതു. അധമമായ 
ആരാധനകജ്മാലും ദുഷിച്ചു സമുദാഷയാചാരഞ്ങകാലും മനു 
ഷ്്യര് കഠിനഹ്ൃുദയന്മാരും, ധമ്മ ചിന്തകാം കെ അപ്പാപ്പരും 
ആയിത്ത ന കാലത്തു് ശ്രീബുദ്ധന് ച മ 
ഹാത്മ്യത്തെ പി ::സ്നേഹമാണഖിലധമ്മ മൂഴി 
യില്: എന്ന ധമ്മഃബാധം ജനമഭ്ധ്യത്തില് ഉ ല്ഭ്ഭൂതമാ 
ക്കി. ആ പ്രബുദ്ധതയുടെ ശക്തി ടിര്ഫഘകാലത്തേക്ക് 
ഭാരതഭൂമിയില് ശ്രേയസ്സും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ. 
ധമ്മാധമ്മങ്ങളേയഷും, സത്യാസത്യങ്ങളകേയും പററി വിചേ 

യവം ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും, സ്വാത 
൬൫൬ ബോധവും വജുത്തുവാ൯ കാലമായെന്നു കണ്ട പുറം 
ശ്രിബുദ്ധന് പീങ്ളും ശങ്കരന്ായി അപതരിച്ചു' ്സ്പഫ 
സാരമിഹസത്യമേകമാം എന്നുളള റ ടപ്ള് 
ത്താല് സദ്ധമ്മത്തെ വൃൂരിപ്പ പ്പിച്ചു. അന്തസ്സാരഹിനങ്ങ 
ളുറുയ അഭി പ്പായവ്യ ത്യാസ അജില് സിന്നും മതമത്സരഞ്ച 
ഒ ]ല് നിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുചാന് ശ്രീശങ്കരനന്െറ ആ 
൭൭ പതമതം പര്യാപ്പുമായിത്തീനുമ. ബുദ്ധനെ ഹൃദയ 
വും, ശങ്കരന്െറ പം ച്രുസ്മയുന്മാരെപ്പേംലെ എ 



റ ി॥ 
ി 

ന്നും ലോകത്തെ പുകാശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികമ്ാകുന്നു. അവ 

എന്നും ഭാരതഭൂമിയുടെ മഹാത്മ്യമായി പ്രദശാഭിക്കും. 

പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടും പ്രബൃഭ്ധമായ ബൃദ്ധിശക്തി 

യോടും കൂടി സൃഷ്ട്രീപരമായ പരിപത്തനങ്ങറംക്ക് മനുഷ്യ 

രെ സംഘടിപ്പിക്കുപാന് കാലമായെന്നു് കണ്ടപ്പ്യോം ശ്രി 

ബുദ്ധന് ശ്രീനാരായണഥഗുവദേപനായി അവതരിച്ചുതാ 

ണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബൃഭദ്ധനെറ ഹ്ൃടയവും, 

ശങ്കരനന്െറ ബുദ്ധിയും, കുടികൊള്ളന്നതിനു' നിദാനമായ 

സമുദായശരിരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകുന്നു ഗരുദേവനന്െറ 

ഹിപചിതോദേശം. സഭ്ധമ്മോപദേശം ആത്മി കമായ ഒരു 

രഹസ്യം മാത്രമല്ലെന്നും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 

സാമൂഹ്യജിചിതത്തില് സ്വാതന്ത്രപ്യവും സമത്വവും സ 

ഹോടര്യവും അനുഭവപ്പെടുത്തണമെന്നും, ജാതിവൃത്യാ 

സം, വഗ്ഗപ്യത്യാസം മുതലായ സങ്കല്പപരിധികടെ തക 

ത്തു” മനുഷ്യസാഹോഭദ്യം സ്ഥാപിക്കയും മനുഷ്യസബ്ചക്കം 

സാദ്ധ്യമാക്യെം ചെയുണമെന്നമുള്ള തത്വത്തെ “ഫ്ക 

ഹുറ്തി? ഫ്ലന്നു ഉള ൭ പദേശത്തില് ഗരുടദേവ൯ പ്രഖ്യാപ 

൯൦ ചെയ്ത. ശൈഖാടി മതങ്ങളെ ഏകികരിച്ച അദ്വൈ 

തസിദ്ധാന്തത്തിനെറ ഫലപ്രാഫ്മിയുണ്ടാകണമെങ്കില് 

മെ്രൈസ്യവം, ഇസ് കം, മുതലായ നവീനമതശ്മജേയും 

സനാതനധമ്മത്തിന്െറ ഭാഗങ്ങകായി പിക്ഷിക്കുപാനുള്ള 

പിശാലബുദ്ധി സാധാരണമായിത്തിരണമെന്നും അതു ത 

ന്നെയാണ് “ഏകമതം?” എന്നും ഗരുദേവന്൯ ഉപദേ 

ശിച്ചു. 



പ. 

“* അഖിലരുമാത്മസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം 
സകലവുമിങ്ങു സദാപി ചെയ്തിടുന്നു. 

ജഗതിയിലിമ്മതമേകമെന്നു ചിന്തി _ 

ചുഘമണയാതകതാരമത്തിടേന്റെം്. 

(ഗുരുദേപന്) 

മനുഷ്യസമുദായത്തിലെ ഹല്ലാ വ്യക്തിയും ആഗ്രഹി 
കഭന്നതു' അപധവനന്െറ സുഖമാനൈന്മും അതുകൊണ്ടു് 
ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും പേല മതസാര 
വുമേകമാണെനാം്: ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വ്യ 
ക്തികളുടെ ഉദ്ദേശസാരം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ മനു 
ഷ്യസമുദായത്തിന്െറ ലക്ഷ്യവും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. 

:: അവരവരാത്മസുഖത്തിനാ ചരിക്കുനനപ_ 
യപരക്കു സുഖത്തിനാഷ്ചരേണെം.?? 

ഒരു വയക്തിക്ക് യഥാത്ഥമായ സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു 
മററുള്ള വക്കും സുഖപ്പടമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളു. ഒരുവ്യ 
ക്തിയുടെ യഥാത്ഥമായ മതംതനൌ മറെറല്ലാ വ്യക്തിക 
കടേയ്ം ““ഏകമത്?മാകുന്നു. അതു കൊണ്ട് എല്പാ മത 
ടേയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ലോകസുഖമാകുന്നു. ഇതു 
തന്നെ സവരാലും ആരാദ്ധ്യമായ “ഏകദൈവം ??, ഈശ്വ 
രാരാധനകൊണ്ടട് ഒരു മനു ഷ്യ൯ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുത്് സ്വസു: 
ഖമായിരിക്കുന്നതു പോലെ മനു ഷ്യസമുദായത്തിനു് ഭൈവ 
വിശ്വാസത്താല് ലഭ്യമാകേണ്ടതുു് ലോകക്ഷേമമാകന്ന. 
മതം ഏതായാല്ം മനുഷ്യര് നന്നായാല് മതി? ൬൭ 
ഭല ഗുരുദേവനെറ ഉപദേശത്തിനന്െറ സാരം ഇതാണ്. 
ഓരോ പ്ൃക്തിയും ആത്മസുഖത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്നു 
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കം്ണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഗുരുദേപ൯ പുത്യ ക്ഷമാക്കി. മനു 

ല്യസമുദ്ധയം മുഴ വ൯ ഒന്നായി ആരാധിക്കേന്ടെ ഛുക 

ദൈപയും ““ലോകക്ഷേമ?“മാകുന്നു എന്നുള്ള പരമരഹ 

പ ഓതില് അട് തമി യിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഏക 

ദൈവപിശ്വാസത്തിലും ഏകം ലക്ഷ്യ ത്താടുകൂടിയ സാമു 

ഫ്യജിചിതത്തിചും മന റി? സംഘടിപ്പികണെം. ഇ ത്ഥ 

നെ ത്രിചിധക്ങളായ സംഘട ഹാപദ്ധതി വഴിയായി യഥാ, 

ത്ഥമായ സഡാതനധമ്മത്തെ സമുദായസ്വരൂപമാക്കു 

'പചാ൯ “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്ന സ 

ന്രേശം നമ്മെ മ ല് ബോറധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ധമ്മത്തെ സ്ഥാ 

പിക്കുവാനും പ്ുഖ്യാപനം ചെയ്യുപാനുമായി ശ്രി ശങ്കരനാ 

യി ത്രപതരിച്ച കാലത്തെ ജന്മസ്ഥലമായ ആലുവാ നടി 

തിരംതന്നെ പിണ്ടം ഗുരുദേചപന് തിരിഞ്ഞെടുത്തു് അ 

ദെദ്വൈതാശ്രമം അലിടെ സ്ഥാപിച്ച. അഭിനവശങ്കരനാ 

യ 'ഗരുദേചന്െറ അ ദ്വൈതമതം “ഒരുജാതി, ഒരുമതം, 

ഒരു ദൈവം? എന്ന പാകൃത്തില് അടതങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ആഴദശപ്രഖ്യാപയത്തോടുകൂട। അവതാരോദ്ദേശമായ 

ധര്മ്മസംസ്ഥാപനവും ഗുരുദേപ൯ സാധിച്ചു. അതുവരെ 

ഷെയ്മിട്ടളള എല്ലാ പരിശ്മങ്ങമും ഏപ്പലൈെടുത്തിയ എല്ലാ 

സ്ഥാപനരമും ഈ ധര്മ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥം ഗുരുദേപ൯ 

സങ്കല്പിച്ചു സമപ്പ്റിക്കയും നപിനമായ ഒരു ധാമ്മിീകജീപി 

ത്തിലേക്കു ലോകത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആത്മശ 

തി ധര്മ്മരാജ്യത്തില് പിണ്ടം പ്രതിഷ്ഠിക്കയും ചെയ്തു. 

ആ ശക്തിയുടെ വികാസമാണ് ഇന്നത്തെ സ്ൃൃഷ്ട്രീപരമായ 

പരിപത്തനങ്ങില് അനുഭവപപ്പട്ട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്. 



1 അ 

മഹഷിമാര് കറദലാപിതങ്ങഖായ ധമ്മങ്ങറം ഉപദേ 
ശരിക്കും. “അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര് വിപരം രാജാവിനെ അ 
റിയിക്കയും രാജാപ് ധര്മ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥം വേണ്ട നി 

യമഞ്ടമും ആചാരത്മമം രാജ്യത്തില് നടപ്പാക്കുകയും ചെ 

ലി മൂ ത്മനെയാണ് പൃരാതനകാലംമുതല് ഭാരതിീയരു 

ടെ ഇടയില് നടന്നുവന്നിട്ടളളതര' . ശ്രീനാരായണെഗുരുദേ 

വെറ ജിപിതത്തില്ം ഈ പാരമ്പയ്യം അനുഭവപ്പെട്ട 

രിക്കുന്നു. തന്െറ ശിഷ്യപ്പധാന൯ ഗുരൂപദേശങ്ങളെ 
ധമ്മരാജാപിനെ വരിപ്പ ിക്കുപാനായി പാടിയിട്ടളളത്ര എത്ത 
ഹൃുദയസ പുക്കായിരിക്കുന്നു! 

' പല്ലിതന്നഗ്രത്തില് നിന്നൊ _ ദവിജന്. 
ചൊല്ലുക മേഡത്തില് നിന്നൊ. 
യാഗാഗ്നിപോലെ ശമിത൯_ ഖണ്ഡ 
യോഗത്തില്നിന്നൊ ജനിപ്പ % 
അജ്ഞാതിരക്തത്തിലു ണ്ടൊ? _ അസ്ഥി, 
മജ്ജയിതുകജിലു ണ്ടൊ? 

ചണ്ഡാലിതന് ചെമയ്ദ്ധിജനന്െറ_ ബ്വീജ 
പിണ്ഡത്തിനൂഷരമാണൊ? 

അക്ഷരബ്രഹ്മം ദ്വിജന്മാര്_ സ്വയം 
ശിക്ഷചടാതറിയഷു ന്നൊ? 

എല്ലം കൃമികളം പോടെ__ജനി 
ചവീല്പതോം മര്ത്ൃയരെയെല്ലാം 

കല്യമാം കര്മ്മനിയതി _കര 
പല്പപം താ൯ മ ലയഷ്ക്കുയല്ലെ. ച് 
നെല്ല്രി൯ ചുപട്ടില് മുതു ക്കും __കാട്ട 
വുല്പല്പ സാധു പുലയന്. 



ന 

സത്യധരമ്മങ്ങറംക്കെതിരാം_ശാസ്ധ യധര്മ്മങ്ങ റ _ശൂസ്മം 
ശ്രദ്ധിയായ്കങ്ങു ൮ൃപതെ! 

അത്ഥപ്രവ ചനം ചെയ്യാ__ മതില് 

വൃത്ഥമുദരംഭരികറം. 

ഇന്നലെച്ചെയ്യൊരബഭ്ധം_ മൂഡ 

ക്കിന്നത്തെയാ ചാരമാവാം, 

നാളത്തെ ശാസ്രരൂമതാവാം_ അതില് 

മൂകാഷ്ക്ക സമ്മതം രാജന്. 

% വയം മ ച്ചും 

താണ സമസ്തഷ്ടര് തന്നെ _നിജ , 

ഭണത്തില് കൊല്പാതെകൊന്നു, 

ജന്മം വിഫലമാക്കിടും__മഹാ 

കല്മഷകാരിണിയായി 

ചാതുയ്ൂമായ് പല, വണ്ണും __തേട്ടം 

ജാതിയാമി ഹിംസതന്നെ 

ഭൂതദയയെ സിനച്ചും സ്വന്ത 

വീതിയെദയാത്തും റൃൂപേന്ദ്ര! 

നിഷ് കൃഷ്ടമാമാജ്ഞയാടെ__യങ്ങും 

നിഷ്ടാസിക്കില് ശുഭമായി. 

മറ; ്%ഃ ി ി 

സ്നേഹത്തില് നിന്നുഭിക്കുന്നു _ലോകം 

സ്നേഹത്താല് വൃദ്ധിതേടുന്നു. 

സേഹംതാന് ശക്തി േഗത്തില് _ സ്വയം 
9) 

സ്നേഹം താനാനന്മമാക്കും 



ല് 
സ്നേഹംതാന് ജീപിതം ശ്രിമ൯__സ്ററേഹ 

വ്യാഹതിതന്നെ മരണം. 

ചാല്പിനെ നിഷ്യയല്ലാതെ__മര്ത്ൃയ, 

ക്കില്പതാ നില്ലൃതാ൯ ജാതി 

മോഹംകടഞ്ഞു ജനത്തെ_ത്തമ്മില് 

സ്നേഹിപ്പാ൯ ചൊല്ലു, നരേന്ദ്രാ! 

(കുമാരനാശാന്) 

ഈവിധം ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്തു പ്രാത്ഥനയെ ധമ്മരാ 

ജന് സ്വികരിക്കയും തന്െറ രാജ്യത്തില് ശ്രിനാരായണാ 

ദ്വൈതധമ്മത്തെ പുലത്തൃവാ൯ ആളജ്ഞാപിക്കയും ചെ 

ക. അതിനെറ ഫലമായി ധമ്മരാജ്യത്തിലെ പുരാതന 

ക്ഷേത്രങ്ങജിലെല്പാം എല്ലാ ഹിന്തുക്കാഠംക്കും ആരാധനാ 
സ്വാതന്ത്രപ്യം അരനുവടിക്കപ്പെട്ട. ജാതിനിഷ്ടാസത്തി 
നെറ പ്രാരംഭപടിയായ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രപ്പ 
വേശാവപിളംബരംമൂലം ധമ്മരാജ്യം ലോകമെങ്ങും ധി 
ശ്രുതമായിത്തിന്ന. 

ക്ഷേത്രത്തെ തുറക്കുവാൻ മാത്രമല്ല “ഒരുജാതി, ഒരു 
മതം. ഒരുദൈവം മനുഷ്യന്” എന്നുള്ള ആദശത്തിനെറ 

വിജയപതാക നാട്ടന്നതുവരെ മനുഷ്യരെ മുന്നോട്ട് തളളി 

ക്കൊണ്ടു പോകുവാനും പയ്യാപ്പമായി ഗുരുദേപന്െറ 
ശമ്തി എന്നും വത്തിക്കുന്നതാണ്.. 
നി 

% 10 
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ശ്രീനാരായണധമ്മസ ൨൧൦. 

ഗുരുദേപന് കമ്മനിരതനായി ജീപിച്ചകാലത്തു് അ 
ദ്ദേഹത്തി ന്െറ മഹാസജംല്ൃങ്ങഥം നിീവഹിക്കാനായി അ 

സാമാന്യയപൈദഗ് ഭ്ധ്യമുഒള കമ്മക ശലന്മാരായ ശിഷ്യന്മാ 

രെ ചുററും ആകഷിച്ചണിത്തിയിരുന്നു. പണ്ഡിതശിരോ 

മണകം, വൈടികപിദ്വാന്മോര്, മഹാകവികറം., സംഗീ 
തനിപുണ്ടന്മാര്, പ്രസിദ്ധ വാഗ് മീകഠം, സിദ്ധന്മാര്, ക 

മ്മപടു ക്കം, മഹാത്യാഗികറം, വൈദ്യവീിശാരഭന്മാര്, ക 

ലാഭിമാനികറം, നേതൃത്വകശലന്മാര്, ധമ്മിഷ്ടര് എന്നി 

ഞ്ജനെ ഓരോവിധത്തില് പ്രശസ്മന്മാരായ കിങ്കരന്മാർ ഗു 

രുദേപനൊ സജപ്പഹ്മംെെസ ഫലമാക്കിത്തിക്കു പാ൯ സഭാ | 
നി 

സന്നദ്ധരായി പത്തി 2 ഗരുദേവ൯ അവരെംയല്പാം 

കാരോചീധത്തില് അനുഗ്രഹിതരാക്കി. പക്ഷേ ഗുരുദദ 

വന് കമ്മ അജില് നിനു” പിരമിക്കുപചാ൯ തുടങ്ങിയപ്പ്യോറം 

പ്രവത്തകന്മാരുടെ മഹത്വവും രസ്ത്മിച്ചുതുടങ്ങി. അവ 

രുടെ എണ്ണം പല പുകാരത്തില് കുറഞ്ഞുകെരണ്ടിരുന്നു. 

ധമ്മോപഃദശതങ്ങാം പ്രചരിപ്പികഭപാനും ധമ്മസ്ഥാപന 

ഞ്9റം ഫലപ്പാഫ്ഠിലചരെ ശത്തി പ്ലെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോകാ 

നും ത്യാഗികജ്ായ ധമ്മഭടന്മാര് രൂടതെത്തുടരെ ഉണ്ടായി, 

“ശ്ൊകടിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകയാല് ശുരുദേപന് ഒരു 

ശിഷ്യസംഘത്തെ സ്ഥാപിച്ചു അവസാനകൃത്യവും നിവ 
ട്. ട, ൪. 

ഹിച്ചു. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്ന സ 
ചി 



ത 

നാതനധര്മ്മത്തെ പുലത്തി സമുദായഡടന രൂപാന്തര 
്വെടുത്തുനാതിയും, ആധുനികലോകത്തിന്നു ആവശ്യമായ 

വിധത്തില് ലോകസേപാനിരതന്മാരായ! ജിപിന്നെതി 
ന്നും സന്നദ്ധതസു ളള വരുടെ ഒരു ശിഷ്യപരമ്പര നിലയി 

ലൂന്നതിനായി “ശ്രീ നാരായണധമ്മസംഫം? സ്ഥാപി 
തമായി. ചുമതലകളെല്പാം ആ സംഘത്തെ ഫ്ലില്ലിച്ച 
ശേഷം ഗുരുദേവന് സമാധിയില് ലഷിചോ൯ ഒരുങ്ി 
ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശുശ്രുഷകറം സ്വീകരി ചു കൊട്ടം രപ 
രുടെ അജ്ഞതയുടേയയം അ നൌകമത്ൃത്തിനേഷും അന 
ന്തരഹലമായി ഉണ്ടായേദഠൊവുന്ന ബൃദ്ധിമുട്ടുകറം താ൯ 
തന്നെ ഏറെടടുത്തു അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടും സ്നേഹാത്മക 
മായ ആശിവ്വാദത്താല് കഠിനഹ്റദയ ങ്ങളെ മാര്ദ്ദ വപ്പെടും 
ത്തിയും സംശയങത്ങറം തിത്തും, സമാധാനവും, ധൈര്യ 
വും, പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, കഴിഞ്ഞതും വരുപാഷിരി 
കരുന്നുതുമായ സംഗതികറം ടിവ്ൃദൃഷ്ടിയില് പലീക്ഷിച്ച സം 
തൃഫ്ലനായി ക്കൊണ്ടും, ഗുരുഃദുച൯ ഒരു കൊല്പത്തോജം ഗം 

ഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം 1104 കന്നി 5_0൦ന൯- ആ തേജോ 
പം ശിവഗീരിയില് വെച്ചു കാലയ പനികക്കുളളില് അപ്പു ഷ് 

നം ത്യക്ഷമായി. 

റ് 

നമ്മുടെ കത്തവ്യം. 
4 

സ [ ാ ൮ ₹ ബുദ്ധന്, കൃസ്തു മുഹമ്മദ് നിബി മുതലായ അപതാര പുരുഷന്മാരുടെ കാലങ്ങില് മ ബദായതു പോലെയുള്ള ഒരു നി 

ി 
നി 



_ പ് 

സദ്ഭപമാണ് നമ്മെ അഭിമുഖീകരി ന്നതു. ക്ഷയിച്ചത്രം 

ദു ഷിച്ചതുമായ ഒരു ജീചിതരിതിയില് ഷിന്നു് ഉല്കൃഷ്ടമായ 

ഒരു ധര്മ്മപന്ഥാചി ലക ഗുരുദേപന് നമമ്മേ പിജിക്കുന്നു. 

മൃതി ചോടിക്കാതെസും. പറയാതെയും വിചാരിക്കാതെ 

യൂം മനുഷ്യരായി ഹിപിക്കുന്നതിന് നമ്മോടു ആജ്ഞാപി 

ന്മ. വൈദ്യം. വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ് ദൂരം മുതലായ പ്ര 

സ്ഥായങ്ങളുടെ യെല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെ നന്മയായി 

രിക്കുന്നതുപോലെ മതത്തിന്െറ ലക്ഷ്യവും മ൯ഷ്യര ന 

നനാവണം എന്നാകുന്നു. “മതം ഏതായാലും മനുഷ്യര 

നന്നായാല് മതി? എന്നു ഗുരുദേവന് ഉപദേശിക്കുന്നു. 

ക്ഷേത്രം, മഠം മുതലായ മതസ്ഥാപപനങ്ങ0ം താഴ് നനപരെ 

ഉ യത്തിയും, അസ്വതന്ത്രരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയും ഭിന്നിച്ചു 

ശിടക്കുന്നപരെ ഏക് കരിച്ചുംം സ്വാത്വഥ ലാലൃയപന്മാരെ 

ത്യാഗികളും ലോകസേവാതല്ലരന്മാരുമാകഖിയ്യം, മനുഷ്യരെ 

വന്നാക്കു പാനു ള്ള ഏപ്പ്യാടുകാക്കിത്തിക്കണമെന്നു ഗുരു 

ദേവന് കല്ലിക്കുന്നു, വ്ൃത്ൃസ്തം ളായ വാമരൂപങ്ങളോടു 

കടിയ മുത്തികജില് നിന്നു” നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏക 

കമെദപത്തിലേക്കു തിരിക്കുവാ൯ ആ ലോകഗശുരു നമ്മെ 

ഉല് ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്വീല്ല൨ മതസ്ഥാപകന്മാരും മനു 

ഷ്യയരെ ടാതിയില് നിന്നും, നീരത്ഥ ംഞ്ങള്കായ ആ ചാരവി 

ശാസങ്ങമ്ില്ബിനും ബഹ ദൈവാരാധനയില്വിന്നും 

രശഷിക്കുചാനാണ് ശമിച്ചിട്ടുള്ളതള് . ഡഹുടന്മാരുടെ ജട 

യില് ജാതിപൃത്യാസങ്ങഥം മ ഞ്രായിരുനാ. അവരുടെ മു 

താചാരങ്ങദും സ്ഥാപനങ്ങമൂം ദുഷിച്ചിരുന്നു. അപര 

ദൈപചത്തെ മഠന്നു മൂത്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. കൃസ്തു 



ളം 7: 
ൽ ി 

മതസ്ഥാപനയാടുകൂടി അവര് ഈ ദോഷംഅ്മമില് നീന്നു 

രക്ഷപ്പെട്ട. അാബികട്ടൂടെ ഓടയിലും ഈ പോലെയുള്ള 

അന്ധവിശ്വാസഞങ്ങളൂം, നിന്ദ്യമായ ആരാധനാക്രമങ്ങളും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ് ഒാംമത്ം അവരെ ഒരു പതിഷ ജീ 

റ വിതത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച. ഭാരതസന്താനങ്ങ0ം ഇനി 
റ ] 

[ഴ് ി ] ൮ 1 യും രക്ഷപ്പെട്ടിടില്പ. കഴിഞ്ഞ നാലായിരം കൊല്പുങ്ങളി 
ചായി പലപ്രാവശ്യം അനേകം അവതാരപുരുഷന്മാരും, 

ക ജഷിമാരും, സിദ്ധന്മാരും, ആപായ്ുന്മാരും നമ്മെ ഉദ്ധ 

നി 

ൽ. 

പപ ്ള്ല ള്" 
ച ₹ ച്ച 

നി 

രീകരാ൯ ശ്രമിച്ചിട്ടണ്ടു. അവരെല്ലാം ഉ പദേശിച്ചിട്ടുളള 
(2 

[7 ത ജാതിപ്ൃത്യാസങ്ങറം അസത്യമാണെന്നും, ബഹുഭദൈ 
വാരാധന അധമമാണെന്നുമാകുന്നു. ജൈനമതം. ബു 
ഭ്ധമതം, സിക്കുമതം, ആഡുസമാജം, ബ്രഹ്മസമാജം മുത 
ലായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങദും ഹിന്ദുക്കമെ രക്ഷിക്കാനാ 
യി വട.൭ ഇന്ഡ്യയില് ഉതഭ പിച്ചിട്ടളളതാണ്. ശൈ 

ടം 
൨ 

ടഃ ൬ വം വൈഫ്ണ്ലുവം, അദ്വൈതം മുതലായ തെക്കെ ഇന്ഡ്യ 
യിലെ മതഞ്ജടം പറെക്കുരെ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി 
 ഒ്ടായവയാകുന്നു. എത്രുയേ? ജുഷിമാര്, എത്രയോ ആ 
ചാര്യന്മാര, എത്രയോ സിദ്ധഷാര് നമ്മെ ജാതിചിന്ത 
യില് നിന്നും, ബഹുദൈവാരാധനയില് നിന്നും പിഷതിരി ലി റു ക്ങുവാന് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള പ്ല്പാ രക്ഷാമാഗ്ലങ്ങ 
ഒില് നിന്നും ഒഴി ഞ്ഞൊജിച്ചും, ഹ്റീല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും 
നിഷേധിച്ചും അനാചാരങ്ങളേയും അസ്ധപിശ്വാസങ്ങ 
മേയും പരിപാലിക്കുന്നു പാവന്ങളാണു ഇന്നത്തെ ' ഹിന്ദു 
ക്കറാ. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ന്മാം അനുസരിക്കാതെയാ 
യര്പ്പോഠം വിദേശങ്ങളില് ഹിന ഇസ് ജാമികളേയ്ും 



ച; 
38% ലു ിര് 

മെക്രസുപന്മാ രയും സവശൃക്തന് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് 

ടി അധേകലക്ഷം ഭാരതസന്താനങ്ങറം മുഹമ്മഴി 

ന് ന് റു? യരും കൃസ്തപ്യാസികളുമായി ജാതിയില് നിന്നു രക്ഷപ്പെടുക 

യും ഏകൈവവിശ്വാസികളായിത്തിരുകയും ചെയ്തു. 

മതം മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിക്കാനും നന്നാക്കുവാനുമാണെ 
(5. 

ന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഹൈ 

ന്ദവര് മാത്രം മതത്തിന്െറ ശക്തി ഉ പയോഗിച്ച് മനു 

ഷ്ട്യരെ ഛിദ്രിപ്പി യും സ്വസഹോടരങ്ടയെ അധഃപ്പുതി 

പ്ിക്കയും ചെയ്ക. ഇത്ര കാലമായിട്ടും രക്ഷയില്ലാതെ ശി 

ടക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു പരിവത്തനം വതത്തൃ 
ലു 

ഇ) പി 

വാനാണ് ഗുരുദേചന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള . ഈ പരിചത്തനം 

വന്നോ തിരു. അതാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷാമാഗ്ഗും. 
ലി 

മ നെരിനുണരിനുള്ളിലാത്മശമക്തി 

പ്രണയ മെഴ്റം സഹജാതരേ ത്വരിപ്പി൯: 

രണപട ഹമടിച്ചുജാതിരക്ഷ.. 

ഡണു പൊരിട ങഅ്ങളിലൊക്ടെയെത്തിയനേപ്പിന്. 
സസ ക: 

ത്ധടിതിയചെയാഞ്ഞു വേട്ടയാടി൯ 
ഴ് ഴ് റ 

നൊട]യജു പിക്കലി സനിലൂകിലുണ്ടെപായം 

പടിമപെരുതവനു പേപിടിപ്പി_ 

ചുടിമകങള്കാക്കിടു മാരെയ്യംഭൂരാത്മാ. 

പരരിലലിവെഴാത്ത ദുജ്ജധത്തി൯_ 

കരബചലകല്ലിതമാണു ജാതിഭേദം 

ദുരുയൊടപര് മിടഞ്ഞുവെച്ചമെൌഡ്ക- 

ഞതിരയി ലൊജിക്കരുതാരുമാത്മദിപം. 

ലു [| ര 6 ് 1 ു 

എരികെരികമദിയരുജജ ലച്ചു .. 

സിഫ രിതജടാഞ്ചിത വിതൃദിപമേ' നി 
൭ 



പി. ൭ 

പെരിയൊരരിയെ നിങ്ങറം ഹേ റായ്ജയിപ്പ്റി൯ 
ലം ് 3 

പരിചൊടു സ്വ്ംഹയുപ്വാക്ജേ! സലിലം. 
ി ലം 
1.  വിശ്വാസികറം . രക്ഷപ്പെടു മെന്നും, അപിശ്വാസി 

ലു ൭ [ കം തള്ള പ്പെടുമെന്നും രണ്ടായിരം രിശാപ്പ 3൦ മുമ്പ 

ഒരു മഹാത്മാധു” പഠഞ്ഞതു് ഇന്നും സത്യമായിരിക്കുന്നു. 

ഗുരുഃ9പനെറ ഉപദദശാദശക്ങളില് പിശവസിക്കുന്ന ചക്ക് 
ല് 4 ി ന, & തിച്ചയായും രക്ഷയുണ്ട'. ആദശപരമായ ഐകരൂപ്യ 

ത്താലും നേതൃത്വത്തലുടുള പിശ്വാസത്താലം മാത്രമേ 
മനുഷ്യരെ സംഘടിപ്പിക്കുപാന് സാധിക്കയുള്ള. സദ്ഗു 
രുവിന്െറ൨ നേതൃത്വവും ഉല്കൃഷ്ടമായ ധര്മ്മോപദേശങ്ങ 
മും നമുക്ക്” കരഗതമായിരിക്കുന്മ. യഥാത്ഥമായ വി 

_ ശ്വാസത്തിന്െറ അഭാവത്തില് രക്ഷക ടപാനുളള കാലം 
ത അകന്നകന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ്” കാണുന്നതു്.” ദൈ 

വം ഇല്ലെന്നും, മതം വേണ്ടെന്നും, ജാതി ആവശ്യമെന്നും. 
ഗരുദേപ൯ സാധാരണ്ട മനുഷ്യനെന്നും, ഉപശിക്കുന്നപ 

_ രുടെ നേതൃത്വത്തില് പാവങ്ങറം രക്ഷ കാണുന്നു ഗുരു 
 ദേവന്െറ മഹത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാന് അപകട ശക്തി 
ലി . മില്ല. ആദശമഞ്ങറം പ്രാഃയോഗികങ്ങളുട്ലെന്നു അഅരവര് 
1 ംലഹിക്കുനു. ഭപരന്വരയാഡി സിദ്ധിച്ചിട്ടള്ള മുഡ്ഥവി 
 ശ്വാസങ്ങഃകയും അനാചാരങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനു 
[ ളൂ മനകരെത്തില്ലാത്തവക്കു ആദശങഞ്ങറം അപ്രായോഗിക 
അ്അറാതഒ്നെ. പി.ശ്വാസമിലാതെ രക്ഷയില്ല. ഗരുദേ 
. വനില് പിശ്വസിക്കുചി൯. ഗുരു ദേവനന്െറ ഉപദേശാദാ 
 ശങ്ങജില് പിശ്വസിക്കുവി൯. ബൊൌദ്ധന്മാര് ബൃദ്ധനി 

ലും, കൃസ്തൂ പ്യാനികം കൃസ്തൃവിലും, മുഹമ്മടിയര് നിബിയി 



ച 
1 

ലും വിശ്വസിക്കുന്നതു പോലെ ഗുരുദേഖന്െറ ആത്മീയ 
നേതൃത്വത്തെ സ്വീകരിക്കു ന്ോം മാത്രമേ നാം യഥാ 
ത്ഥപിശ്വാസികളായിത്തിരുകയുള്ള. അപ്പ്യോറം മാത്രമേ, 

ആരാഭ്ധ്യനതോത്തിടുകില് ഞട്ങറാംക്കപിടു ന്നാം _ 

നാരായണമൂത്തേ! ഗുരു നാരായണമുത്തേ! 

എന്നു മഹാകവി പാടിയതിനന്െറ സാരം നമുക്കു മ 

നസ്സ്റിലാകയുള്ള. അപ്പ്യോഠം മാത്രമേ, 

മേന് പായി നിനച്ച്യൊക്കയിലും ഞങ്ങറം ഭരി 

വിന് പാവനുപാദം ഗുരുനാരായണ മൂത്തേ!?? 

എന്നു മഹാകവിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നമുക്കും ൭. 
ണ്ടാകയുളള, 

ഗുരുടദേപനെറ അന്ത്യസന്ദേശത്തില് നമ്മുടെ കത്ത 

വ്യം എന്താണെന്നു വൃക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

] (02 മേദം ഇരുപത്താറാംതിയതി പള്ളാത്തുരു 

ത്തില് കൂടിയ 9. ടു. 1. 2. യോഗത്തില് ഗുരുദേപര് സന്തി 

ഹിതരാകുകയും തന്െറ അന്ത്യസന്ദേശത്തെ അരുൃകയും 

വി ടട 

:സേമുദായസംഘഡട നയെപ്പുററിയും മതപരിഷ്ഠാര 

ത്തെപ്പററിയും നിത്ങം ഗൌരവമായ ചില ആലോചന 

കഠ ചെയ്തുവരുന്നു ണ്ദൈന്ന അറിഷുന്നതു് നമുക്ക് പളൂരെ 

സതന്തോഷംതന്നെ. എന്നാല് സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം 

ഒരു പ്രത്യേകവശ്ലുക്കാരെ മാത്രം ചേത്ത് ഒരു സമുദായ 

ത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാന് ആയിരിക്കരുതു”. മതപരിഷ്ഠാരം, 

ഇന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മത സംഘത്തെ മ പേക്ഷിച്ചു 

മറെറാരു മതസംഫത്തില് ചേരുന്ന ശ്രമം മാത്രമായി ക 



പി 

ലാശി കരുതു . നമ്മുടെ സമുദായഘടന എല്ലാ മനുഷ്യ 

രേയും ഒന്നായി  ചക്ടനാതായിരിക്കണം. 

മതം വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്രപ്യത്തെ അനുചടിക്കുന്ന 

തും സംസ് കൃതബുദ്ധികഠംക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യവും മനുഷ്യ 
രെ ഒരുത്തമമായ ആടശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതും ആയ। 

രിക്കണം. 

“കേരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം മനുഷ്യനു ?? പറ്) 
ന്ുളള സനാതനധമ്മം അതഞ്ങനെഡുള്ള ഒരു മതമാകുന്നു. 

ഈ സനാതനധമ്മത്ത്ില് വിശ്വസികടന്നെഖരെയെല്ലാം 
ഒന്നായ! ചേക്കുന്നതു സംഫഡടനക്ക് ഏററവും മത്തമമായ 

രിതിയായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. മതപഴിപത്ത 
നം കൂട്ടാതെ അസമത്വങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തിരുകയി 
ല്ലെന്നു പിചാരിക്കുന്നവക്ട്” ഈ സനാതനധമ്മം മതമാ 
യി സ്വീകരിക്കുന്നതു അവരുടെ മതപരിപത്തനവും 
്വാതന്ത്ര്പ്രഖ്യാപനുവും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദേവഷി സംഘമാം മാലയില് മിന്നുന്ന 
മുക്താഫലമാകും മാമുനി! ല്ല ൭ 

ഭൂതലം തന്നിലേ സവ മതക്ദറംക്കും 
നേതാവും ജിപനുമായുളേളാചേ ! 

തത്രഭപാന്െറ സുഷമയും സത്വവും 
എത്രയും മന്നില് ലസിച്ചിടടട്ട.?? 
ധമ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥം ലോകത്തില് പലപ്പ്യോഴ 

യി അവതതരിച്ചിട്ടുള്ള ദേചഷികളില് മുഖ്യനും പ്)ല്പാമത 

റാക്കും, ഫ്എല്ലാജന അറംക്കും, സ്വികാര്യങ്ങളായ ആദ 
ശങ്ങറം പ്രചരിപ്പിച്ചു, മതങ്ങളുടെ ജിപനും മ൯ഷ്യകല 

% 1] 



ന 

ത്തിന്െറ നേതാവും ആയിത്തീന്നപനുമായ ഗരുദേവ 
നെറ മാഹാത്മ്യവും ധമ്മാപദേശത്ങമും ഹന്നും ഭൂമിയില് 

വിജയിക്കട്ടെ! 

 ആജ്ഞാനമാകും തിമിരം മുഴു ക്കയാല് 
വിജ്ഞാനതേത്രം നിമീലിതമായ 
താവകവൈഭവം തെപ്പുമറിയാതെ 

പാവങ്ങറം ഞങ്ങറം പരുങ്ങിടുന്നു 

പുണ്യപുരുഷ നിന് പാടഭത്ങറം കാണുവാ൯ 

കണ്ണുതുറക്കുക കാരുണ്യത്താല് 

ഞഞ്ങറംതന് മാനസം പൃതമാക്കിടു 

തിങ്ങിടും ഭക്തിയൂടിപ്പാ൯ മേന്മേല്്.?? 

ഞങ്ങ0ം ആറിപില്ലാത്ത പാവ ക്കാണ്. ഗുരുദേവ 

ന്െറ മാഹാത്മ്യം അറിപാനുള്ള ശക്തി! ഞത്മറംക്കില്ല. 

സ്വാതഥപരമായ ജീപിതത്തില് മുഴുകി ചൌകികമോഹ 

ഞ്ങ9റം സാധി ഷദപായായി ധമ്മ ചിന്തകറം ക്ലൂടാതെ കപട 

എീപചിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങറംക്ക് സദ് ഗുരുപിനെറ മഹ 

ത്വം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? കഴപ്പുങ്ങഡ കൊണ്ടു നി 

റഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില് ശരിയായ മാഗ്ഗം അറിയാതെ 

ഞത്ംറം കിടന്നുഴലുന്നു. അന്വ്യോ ഗ്യവിരുദ്ധങ്ങളുായ അഭ! 

പ്രായങ്ങളോടുക്ുടിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ബഹുലതയില് 

ര്രമ്മി മു ധമ്മ പവൃത്തികളില് മ ന്മേഷ്മി ല്രാത്തവരായി, 

അപചിശ്വാസികജായി., ഖണ്ഡനകോലാഹലത്തില് ഞങ്ങ 

മൂടെ ജന്മം പാഴായിപ്വ്യോകുന്നു. ജാത്യാഭിമാനത്താല് ക 

ലൃഷിതവും ാവകാശപാട ത്താല് പ്രക്ഷ,ബ്ല്വുമായ ഞീത്അദ 

ടെ യുവഹ്ൃടയങ്ങഥം ആദഗശുഭ്ധിയും വിശ്വാസ ശക്തി 



ി 

വ 

ി 

യി 

സുമില്പാതെ സ്വയം കൃതക്കുമായ അ നത പനഥാവൃകങ്കില് 

കൂടി ലക്ഷ്യം തെററി അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന. ഭ്തൃത്വം പി 

ഇച്ച ബഹുജനം പതിഭ്രാന്ത പിത്തരായി കണ്ണിതപ്പെ 
) 

൭൯൯. ഈ വിധങ്ങളായ പൊടിപടലങ്ങുടെ ഇടയില് 
കൂടി ഗുരുദേപെറ പുണ്യപാദത്ങഥം ശരണം പ്രാപീക്കു 
വാനായി തിരിഞ്ഞുനടക്കന ഞങ്ങളുടെ മനഭണ്ണണ തുറന്നു 
ഞങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങറം മാററിയും യഥാതഥ സ്വാമിഭ 
ക്തന്മാരായിത്തിരുന്നതിന്നു കാരുണ്യമൂത്തിയായ ഗുരുദേ 
വ൯ തന്നെ ഞങ്ങമെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ! 

“: ആനന്ദസന്ദേശഗായക! താവക 

ഗാനങ്ങെഞ്ങും പരത്തുവാനും, 

ജാതിയു മൊന്നുതാ൯ മാനുഷ ക്ന്നെള്ള 
സ്വാതന്ത്ര്യബോധം പജത്തുപാനും. 
ഒന്മമതവയമ ണൊന്നല്ലോ ദൈവവും 
എന്നു ഉഒ സത്യം പുലത്തുപാനും, 

ശക്തി നല്ധിടേണം കാരുണ്യക്കാതലേ! 
ഭകതിവൃണ്ടിന്നു തൊഴുന്നു ഞെങ്ങറം.?? 

ജാതിമതചര്ഗ്ഗാടി വൃത്യാസക്ങളുാല് വിപശരായ മനുഷ്യ 
രുടെ ഇടയില് സമാധാനവും സുഖവും ഉ ഒവാക്കുവാ൯ 
പയ്യാവ്ലത്ങജായ ഗുരുദേവന്െറ ധമ്മോപദേശങ്ങറ്റാം ൨ 
ങ്ങം പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങചടുടെ കത്തപ്യത്തെ നിചഹിക്കു 
വാ൯ ശക്തി നല്യ ണമേ! “നരനു നരനാ ശുദ്ധവസ്തരവും, 
“ഹരനുനരന് ഭഫഘോരശത്രംവും ആക്കീത്തീക്നെ ജാതിബോ 
ധത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര യവും സമത്വ 
ഏം സാഹേദേയ്യുവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹാ 

നി 



4 വി 

യിക്കണേ മ! പോകരുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചും ഏകനാ 

യ സവ്വേശവരന൯െറ നാമധേയത്തിലും പുചരിക്കുന്ന പല 

മതങ്ങളുടെ സാരം ഒന്നാംണന്നു ളള സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചു 

ഏക ദൈവപിശ്വാസത്തില് സംഘടിക്കുചാനായി ഞങ്ങ 

മെ അനുഗ്രഹികേണേമേ! അതിഹായ ഞങ്ങളിതാ കൂപ്പു 

കൈകമോടു മൂടി ഗുരുഃദചസൂരണയില് പുളൂകിതഗാത്രു 

രായിത്തിരുന്നു. 

ന്ന്രോരായണ ഗുരോ! ഭാവല് ക്സെന്ദേശ_ 

സാരം ലഭിച്ചിട്ട ശൃഭ്ധതായി 

ആനന്ദവാരിധി തന്നില് മുഴുകട്ടെ 

മാനവകരല്ലാം ക്മര്ങാ നിങ്ങി 

ധമ്മവും ശാന്തിയും പാരില് പരക്കട്ടെ! 

ധമ്മസംസ്ഥാപക കാത്തു കൊറംക.? 

ഗരുഃദപനെറ ഉപദേശസാരം ലഭിക്കമൂലം അനൈകമ 

ത്യവും അസമത്വങ്ങളും നീങ്ങി ദുഃഖഭാരത്തില് നിന്നു ര 

ക്ഷപ്പെടുവാനും സാഹോദയൂ ബോധത്തില് സ്വസുഖധും 

പരക്ഷേമയും അനുഭവഴപ്പെടുവാന്ും സമരഭ്രാന്തരായ 4 

ഞ്9ജുഒടെ ഇടയില് സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനും, ദൈവ 

രാജ്യം ഭൂമിയില് സ്ഥാപിതമാഭന്നത്ധനും, ധര്മ്മസം 

സ്ഥാപനാത്ഥം ശ്രി നാരായണഗുരുദേചനായി അവതാര 

 മെടുത്ത സവ്വേശ്വരനെറ ൭ പാകടാക്ഷമുണ്ടാകട്ടെ! 

ഒരാ ഗഷദചരണാം ശരണം. 

1111111111 111 111 111 1 11 111 

രം നിനി 

ഥ്ഥ്ഥ/ടഠ് ധ് 176 ദ്വി വദമ്മ ൧7655, 1/0. 



നിനി ജന എലിന ്ം യാം ക്ട കം - 
ന്റ ്ി 

തം 
നി 

ടി 0; 



ളല്്, 

വടാടാടാടടടലാാടാ 
ശ്രീ നാരയണശുരുവഷീം 93. 

183 ചിങ്ങം 15. 

ചതയം തിരുനാ, 

പ്പി 1) 

വില്പനയ്യു, ളൂള പുസ്തൃകങ്ങറം. 
എ 

ന്തം വ്തി. യാ തം. ഡം 

ശ്രീനാരായണഗരുഭഭവമാഹായ്യങ്ങം. 

നവജിപപ്പവാചക൯. ' 

ഐക്യരാഷ് 6 പ്രബോധകന്. 

് . ശ്രിനാരായണഗുരുദേവജിപചരിത്രം. ൭. ഠേജറ 
(മി. മൂക്കോത്തു് കുമാരന്) [॥ 

ഗുരുദേപനേറയും. മഹാവക് കുമാരനാശാ 

| പെരി ഞ്മാട്ടകര 

[| ജും 1ു്ം ബുക്കുഡ്ഡിപ്പോവിരി ം 

നേറയും മനോഹരമായ കളര്ഫോട്ടോകഠം 

മാനേജിംഗ്” പ്രൊപ്രൈററര്, 

തൂ, പ്. ബുക്ക “ഡ്ധിപ്പൊ, 

2. 0. പെരിങഞ്ങോട്ടകര, മ. 0. തൃപ്രയാര൪. 

ഇപിടെയുണ്ട്. 

ലു സ്വാധ് കൃഷ്ണാനന്ദ 

റ 
ക" 


